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Overskrift 
 

Handlingsplan for udviklingsmål 2017-2020 
 
Baggrund 
 
FDFs udviklingsmål: FDF i samarbejde og Fællesskab og relationer i FDF blev besluttet på landsmødet 2016.  
Der blev besluttet seks delmål: 
Lokalt engagement 
Børn og unge i socialt udsatte positioner 
Samarbejde med skolen 
Legen som frirum 
Lederfællesskab og flere børneledere 
Fastholde flere medlemmer 
 
Hovedbestyrelsen nedsatte to strategigrupper og igennem deres arbejde og fælles drøftelser på HB-møde i 
januar 2017 og marts 2017 blev de endelige strategier for begge udviklingsmål vedtaget. 
Staben har herefter arbejdet med at udarbejde første udkast til handlingsplan. Dette er sket på baggrund af 
evaluering af værktøjet, der blev udviklet til udviklingsmålene i 2014-2016 og af en vurdering af, hvordan 
kredsene vil kunne starte arbejdet med de to nye udviklingsmål. 
 
Indstilling 
Der indstilles til, at hovedbestyrelsen orienterer sig i handlingsplanen, spørger ind til handlinger, processer og 
produkter og godkender handlingsplanen 
 
Ideen 
Handlingsplanen har taget højde for: 
Igangværende succesfulde processer, uddannelse og arrangementer - synergier 
Nyudvikling af nye områder 
Vurdering af hvornår ansatte arbejder med en handling, og hvornår frivillige gør det 
Inddragelse af udvalg inden handlingsplanen er færdig 
Timing i forhold til implementering  
Kommunikation 
Legende tilgange 
Høj grad af videndeling blandt kredse 
Kvalitet i arbejdet 
 
Tidsplan 
På HB-mødet 6/5 præsenteres handlingsplanen og godkende 
Frem til sommer produceres værktøj  
1/8 er værktøj klar til kredsene 
På HB-mødet i januar genbesøges handlingsplanen i en version 2 med justeringer. 
 
Bilag 
Handlingsplan for FDFs udviklingsmål 2017-2020 
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FDF	i	samarbejde:	FDF	vil	samarbejde	for	at	give	flere	børn	og	unge	et	ståsted	
Lokalt	engagement	
Kredsene	skal	rustes	til	at	spille	en	aktiv	rolle	for	børn	og	unge	i	lokalsamfundet.	
Vi	vil	styrke	lederne	til	at	bruge	FDFs	ambition	i	arbejdet	med	at	sikre	synlige	og	imødekommende	kredse	i	lokalsamfundet	
	
Fremtidsperspektiver	
Om	to	år	er	ønsket,	at	kredsene	i	højere	grad	end	i	dag	har	arbejdet	med	ambitionen	og	dens	betydning	for	deres	lokale	ståsted.	Ledere	skal	være	i	stand	
til	at	fortælle	om	FDF	til	både	forældre	og	mulige	lokale	samarbejdspartnere	med	baggrund	i	ambitionen.	Der	skal	være	kendskab	til	de	PR-materialer,	
der	udvikles	i	forbundet	i	alle	kredse,	og	flere	kredse	skal	bruge	det	strategisk	til	at	være	en	synlig	kreds	i	lokalområdet.		
Med	ambitionen	i	hånden	bliver	kredsene	i	højere	grad	i	stand	til	at	vurdere,	hvem	man	med	fordel	skal	samarbejde	med	for	at	give	flere	børn	og	unge	
et	ståsted.	Ambitionen	giver	både	sprog	til	at	fortælle	om	FDF,	men	også	retning	for	det	lokale	engagement.	Når	kredse	i	højere	grad	engagerer	sig	i	
forskellige	former	for	samarbejde	tydeliggøres	det	også,	at	FDF	i	samarbejde	ikke	blot	handler	om	konkrete	institutioner	og	projekter,	men	også	om	
være	til	stede	og	have	øje	for	de	muligheder,	som	øget	lokalt	samarbejde	giver.	
Hvad	skal	der	være	sket	om	to	år	

	
	
Handlinger	

- Udarbejdelse	af	materiale	med	værdierne	
- Fortsat	udvikling	af	PR-materiale	bl.a.	på	baggrund	af	konkrete	ønsker	fra	kredsene	
- Nyt	materiale	til	lederne	om	ambitionen	(afløser	for	bogmærket)	
- Små	film	om	hvert	ambitionspunkt	på	baggrund	af	HBs	positionspapirer	
- Fokus	på	’synlighedsarrangementer’	og	hvordan	man	fortæller	om	ambitionen	i	disse	

	

Lederne	i	kredsen	bruger	ambitionen	
mere	bevidst	til	at	fortælle	om	FDF	til	
forældre	og	mulige	samarbejdspartnere

Kredsene	bruger	ambitionens	udtryk	og	
indhold	til	at	synliggøre	FDFs	værdier	og	
bidrag	til	lokalsamfundet	og	forholder	sig	
aktivt	til,	hvilke	samarbejdsprojekter,	de	
skal	være	med	i.

Fortsat	udvikling	af	PR-materialer	om	
hjælp	til	styrket	lokal	profilering.
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FDF	i	samarbejde:	FDF	vil	samarbejde	for	at	give	flere	børn	og	unge	et	ståsted	
Børn	og	unge	i	udsatte	positioner	
FDF	skal	nå	børn	og	unge	i	udsatte	positioner.	
Ved	at	understøtte	kredsene	og	udvikle	vores	samarbejde	med	relevante	partnere	vil	vi	give	børn	og	unge	i	udsatte	positioner	mulighed	for	at	opleve	et	
meningsfuldt	fællesskab.	
	
Fremtidsperspektiver	
FDFs	socialudvalg	skal	om	to	år	være	der,	hvor	kredse	kan	få	inspiration	og	hjælp	til	arbejde	med	børn	og	unge	i	socialt	udsatte	positioner.	Det	skal	være	
tydeligt	for	alle	kredse	i	FDF,	hvad	man	som	kreds	kan	tilbyde	alle	børn	og	unge	i	lokalsamfundet,	og	kredse	skal	være	inspireret	til	at	sætte	de	både	
økonomiske	og	menneskelige	ressourcer	af	til	arbejdet.	Hvis	man	gerne	vil	dele	oplevelser	i	FDF	med	børn	og	unge	i	udsatte	positioner,	skal	kredsene	
kende	mulighederne	for	lokale	samarbejdspartnere,	hvad	enten	det	er	den	lokale	kirke,	skoler,	familieklubber	i	KFUMs	Sociale	Arbejde	eller	helt	fjerde	
steder,	man	skal	samarbejde	med.	
Hvad	skal	der	være	sket	om	to	år	

	
	
Handlinger	
Socialudvalget	udarbejder	inspirationsmateriale	til	lederne	med:	anerkendende	pædagogik,	diakoni,	dialog	med	forældre	
Socialudvalget	udarbejder	inspirationsmateriale	til	kredslederne	med:	ledermødeindledninger,	dilemmaspil	til	ledermødet,	redskaber	til	samarbejde	

- Materialerne	kan	også	bruges	på	diverse	lederuddannelser	
Socialudvalget	giver	hjælp	til	kredse	med	kommunikation,	nye	samarbejder,	forbedret	samarbejde	med	den	lokale	kirke,	skole	og	kommune	
Udgivelse	af	tænkepausebog	om	FDFs	sociale	ansvar	
Forbundet	afklarer	rolle	og	indsats	i	samarbejde	med	KFUMs	Sociale	Arbejde	om	projektet	Familier	hjælper	familier	
	

	 	

Flere	børn	og	unge	i	udsatte	positioner	
oplever	FDF	som	et	naturligt	fællesskab	
at	være	med	i.

Lokale	samarbejdspartenere	kender	i	
højrere	grad	mulighederne	for	at	bruge	
kredsen	til	at	give	børn	og	unge	i	udsatte	
positioner	et	meningsfuldt	fællesskab	
både	gennem	kredsens	lokale	indsats	og	
landsforbundet	indsats	på	nationalt	
niveau

Flere	kredse	gør	en	aktiv	indsats	for	et	
diakonalt	samarbejde	med	den	lokale	
folkekirke	om	børn	og	unge	i	udsatte	
positioner.
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FDF	i	samarbejde:	FDF	vil	samarbejde	for	at	give	flere	børn	og	unge	et	ståsted	

Samarbejde	med	skolen	
Udbrede	FDFs	ambition	til	børn	og	unge	gennem	styrket	samarbejde	med	skolerne.	
Med	udgangspunkt	i	ambitionen	vil	vi	fortsat	ruste	kredsene	til	at	samarbejde	med	skolerne.	Der	vil	særligt	være	fokus	på	at	bruge	legen	som	indgang	til	
skolerne.	
	
Fremtidsperspektiver	
Der	skal	bygges	videre	på	det	eksisterende	arbejde	omkring	kredsenes	samarbejde	med	skolen,	således	at	det	nuværende	materiale,	der	er	udarbejdet	
om	to	år	er	bedre	implementeret	i	kredsene	og	flere	kredse	samarbejder	med	skolen.	Der	skal	være	afprøvet	en	række	samarbejdsprojekter	centreret	
omkring	leg,	og	gode	historier	om	dette	samarbejde	mellem	en	kreds	og	skolen	skal	være	formidlet	på	FDFs	medier.	FDF	er	på	mange	måder	førende	på	
dette	område	ifht.	øvrige	organisationer	i	DUF.	Derfor	er	det	naturligt,	at	der	om	to	år	er	set	på,	om	f.eks.	idrætten	kan	inspirere	til	fortsat	udvikling	i	FDF	
omkring	samarbejdet	mellem	skole	og	kredse.		
	
Hvad	skal	der	være	sket	om	to	år	

	
	
Handlinger	
Implementering	af	”Kom	godt	i	gang	med	skolesamarbejdet”	i	kredsene	
Implementering	af	FDF.dk/skole	i	kredsene	
Legeprojekt:	Arbejdsgruppe	med	frivillige	udarbejder	legeprojekt	og	på	kurser,	netværksmøder	og	lederskoler	inspireres	kredse	til	nyt	samarbejde	med	
skolen	omkring	leg.	
FDF	er	deltagende	på	relevante	konferencer	for	at	få	aktuel	viden,	networke	og	fortælle	om	FDF	

Lederne	i	kredsen	bruger	ambitionen	
mere	bevidst	til	at	fortælle	om	FDF	til	
forældre	og	mulige	samarbejdspartnere

Kredsene	bruger	ambitionens	udtryk	og	
indhold	til	at	synliggøre	FDFs	værdier	og	
bidrag	til	lokalsamfundet	og	forholder	sig	
aktivt	til,	hvilke	samarbejdsprojekter,	de	
skal	være	med	i.

Fortsat	udvikling	af	PR-materialer	om	
hjælp	til	styrket	lokal	profilering.
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Fællesskab	og	relationer	i	FDF:	FDF	vil	øge	fokus	på	fællesskab	og	relationer	af	høj	kvalitet	for	
at	fastholde	børn,	unge	og	aktie	ledere	i	FDF	
Legen	som	frirum	
FDF	skal	vise,	hvordan	legen	skaber	fællesskab	og	er	et	frirum	for	børn	og	unge.	
Vi	vil	gøre	det	tydeligt	og	udfolde,	hvordan	vi	gennem	legen	skaber	frirum	og	lærer	at	indgå	i	forpligtende	fællesskaber,	og	give	kredsene	redskaber	til	at	
lege	godt.	
Fremtidsperspektiver	
Der	leges	allerede	meget	i	FDF,	og	i	fremtiden	må	der	gerne	leges	endnu	mere.	Det	kræver,	at	kredsene	er	bevidste	om,	hvad	legen	kan	tilbyde,	og	
hvordan	den	skaber	fællesskab	og	frirum	for	børn	og	unge.	Kredsene	skal	fremover	fortsat	have	ny	inspiration	til	at	lege.	Materialet	og	tiltagene	skal	give	
inspiration	til,	at	man	leger	godt,	dvs.	at	alle	både	børn	og	voksne	er	med	i	legen	på	lige	fod,	og	at	ledere	ved,	hvad	der	skal	til	for	at	udvikle	legen	til	at	
blive	endnu	sjovere.	FDF	skal	udvikle	mere	legedemokrati,	hvor	alle	legens	deltagere	hvad	enten	det	er	børn,	unge	eller	voksne	tager	ansvar	og	del	i	
legens	fællesskab	og	frirum.	Tydelighed	omkring	legen	som	frirum	rækker	også	ud	over	FDF,	således	at	eksterne	aktører	i	højere	grad	for	øje	for	FDF	og	
leg,	f.eks.	gennem	en	ekstern	rettet	udgave	af	Legens	Dag.	Gode	lege	kræver	også	de	rette	fysiske	forhold,	og	der	skal	i	fremtiden	arbejdes	mere	
målrettet	med,	hvordan	kredsenes	fysiske	mødesteder	inviterer	til	leg	både	ude	og	inde.	
Hvad	skal	der	være	sket	om	to	år	

	
	
Handlinger	

- Legeudvalget	arbejder	videre	med	hvordan	der	kan	skabes	mere	leg	gennem	f.eks.	opslag	i	FDFLEDEREN,	refleksionsvideoer	o.lign.	
- Promovering	af	opdateret	legedatabase	
- Udvikling	af	materiale	om	ledermøde-lege	
- Ekstern	profilering	i	forbindelse	med	Væbnermesterskabet,	Folkemødet	og	Legens	Dag.		
- Afløser	til	antologien	”Leg	gør	os	til	mennesker”	
- Afklaring	om	et	projekt	om	mere	leg	i	kredshusene	er	projekt	med	udgangspunkt	i	egne	ejendomme	eller	eksterne	samarbejdsprojekt	

	

Der	leges	mere	i	kredsen	og	flere	ledere	
er	bevidst	om,	hvordan	man	kan	være	
med	til	at	skabe	gode	lege.	Legen	er	ikke	
blot	en	aktivitet	som	pause	i	FDF-mødet,	
men	en	samværsform	i	FDF.

FDF	skal	være	kendt	for	leg	og	vise,	
hvordan	legen	skaber	fællesskab	og	
frirum	for	børn	og	unge

Der	er	afprøvet	projekter	omkring	
kredshuses	fysiske	indretning	og	
mulighed	for	at	invitere	til	leg	ude	og	
inde.	Dette	betyder	også,	at	legen	er	
blevet	mere	synlig	i	kredsene	og	i	
lokalområdet.
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Fællesskab	og	relationer	i	FDF:	FDF	vil	øge	fokus	på	fællesskab	og	relationer	af	høj	kvalitet	for	
at	fastholde	børn,	unge	og	aktie	ledere	i	FDF	
Lederfællesskabet	og	flere	børneledere	
Kredsene	skal	sikre	et	miljø	og	en	kultur,	hvor	flere	voksne	til	deltage	aktivt	i	arbejdet	med	børn	og	unge.	
Ved	at	sætte	fokus	på	gode	lederfællesskabet	vil	vi	styrke	relationerne	mellem	børn,	unge	og	voksne	i	kredsen.	
Fremtidsperspektiver	
Kredse	skal	være	åbne	for	nye	ledere	og	gøre	en	aktiv	indsats	for	at	gøre	dem	til	en	del	af	lederfællesskabet.	Man	skal	som	kreds	både	være	bevidst	om,	
hvordan	kredsens	kommunikation	virker	på	rekruttering	af	nye	frivillige,	og	man	skal	være	opmærksom	på,	hvordan	nye	ledere	bydes	velkommen	og	
bliver	en	del	af	fællesskabet.	På	den	måde	styrkes	lederrekrutteringen	i	kredsen.	Et	godt	lederfællesskab	udvikles	derudover	bl.a.	ved	at	lederne	sammen	
arbejder	med	FDFs	formål;	hvad	det	betyder	for	lederne	og	hvordan	de	gerne	vil,	at	FDFs	formål	og	ambition	udleves	i	kredsen.	
Hvad	skal	der	være	sket	om	to	år	

	
	
Handlinger	

- Overbygning	til	Rundt	om	relationer	–	special	edition	om	lederfællesskabet	
- I	samarbejde	med	Trosudvalget	udvikle	ledermødesamtaler	–	SKUM	for	voksne	
- Undersøgelse	af	ledermangel	og	lederrekruttering	i	kredse	

	

	 	

Det	skal	være	tydeligere,	hvorfor	det	er	
attraktivt	at	være	børneleder,	således	at	
andelen	af	aktive	børneledere	i	FDF	er	
vokset.	Kredse	skal	opleve,	at	det	gode	
lederfællesskab	smitter	af	på	lysten	til	at	
være	børneleder.

Færre	kredse	skal	opleve	ledermangel. Lederfællesskabet	skal	være	styrket	
gennem	arbejdet	med	FDFs	formål.
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Fællesskab	og	relationer	i	FDF:	FDF	vil	øge	fokus	på	fællesskab	og	relationer	af	høj	kvalitet	for	
at	fastholde	børn,	unge	og	aktie	ledere	i	FDF	
Fastholde	flere	medlemmer	
Kredsene	skal	gennem	gode	relationer	mellem	børn	og	voksne	fastholde	flere	medlemmer	i	længere	tid.	
Vi	vil	sikre,	at	arbejdet	med	gode	relationer	mellem	børn	og	voksne	spredes	i	alle	kredse	gennem	værktøjet	”Rundt	om	relationer”	samt	anden	lederuddannelse.	
Fremtidsperspektiver	
Når	først	børnene	og	de	unge	er	stoppet	til	FDF	er	det	for	sent	at	fastholde	dem.	Derfor	skal	der	i	fremtiden	være	større	fokus	på,	hvordan	man	i	kredsen	kan	
forebygge,	at	børn	og	unge	stopper	til	FDF	gennem	gode	relationer	og	kvalitet	i	klassemøderne.	Dette	kræver	også,	at	der	i	kredsen	er	bedre	kendskab	til	
gennemstrømningen	af	medlemmer	og	på	hvilke	aldersgrupper,	frafaldet	sker.		For	at	styrke	arbejdet	med	at	fasholde	børn	og	unge	skal	alle	kredse	have	taget	
del	i	forskellige	former	for	lederuddannelse	med	fokus	på	relationer.	Familiearbejdet	spreder	sig	i	FDF,	og	der	skal	være	fokus	på,	hvordan	familiearbejdet	bliver	
en	naturlig	del	af	kredsfællesskabet	således	at	vi	fastholder	medlemmerne	i	overgangen	fra	familiemøderne	til	klassemøderne.	
Hvad	skal	der	være	sket	om	to	år	

	
	

Handlinger	
- Udarbejde	redskaber	til	at	sikre	overgang	ml.	familie-FDF	til	alm.	kreds-FDF	
- Fortsat	fokus	Rundt	om	relationer	–	bruge	ny	film	Relationer	i	FDF	til	motivation	på	lederskoler,	netværksmøder	og	i	kredse	
- Udarbejde	undersøgelse	om	fastholdelse	af	medlemmer	sammen	med	ekstern	partner	

	

	 	

Fortsat	fremgang	i	medlemstallet	samt	
stigning	i	medlemmernes	gennesnitlige	
medlemstid	i	FDF,	blandt	andet	ved	at	
familieabrejdet	får	en	naturlig	overgang	
til	kredsarbejdet

Der	skal	laves	en	undersøgelse	om	
fastholdelse	og	frafald	af	medlemmer	for	
at	give	opdateret	viden	om,	hvordan	vi	
bedst	kan	arbejde	med	fastholdelse	af	
medlemmer

Det	skal	være	en	naturlig	del	af	at	være	
leder,	at	man	arbejder	med,	hvordan	
man	fastholder	medlemmerne	i	FDF
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Værktøj/Leg	til	kredse:	At	vælge	handling	med	fødderne	
	

1. Processen	
Før	sommeren	2017	produceres	en	leg/værktøj,	kort	proces	svarende	til	ca.	45	min	til	brug	i	kredsene	ved	sæsonstart	eller	i	løbet	af	efteråret.	
Fokus	er,	at	den	enkelte	leder	i	kredsen	skal	være	med	til	tage	stilling	og	dermed	opnå	ejerskab	for	valg	af	delmål	i	kredsen.	
Legen	distribueres	som	et	brev	til	kredsene	til	sæsonstart	
	

2. Legen	
Indledningsleg	for	at	skabe	den	gode	stemning	i	ledergruppen	
Kredslederen	anbringer	6	stationer	med	de	6	delmål	
Lederen	skal	nu	tage	stilling	til	1)	Hvilket	af	disse	delmål	har	du	mest	lyst	til	at	arbejde	med	i	kredsen?	2)	Hvilket	af	disse	delmål	har	kredsen	ifølge	
dig,	størst	behov	for	at	arbejde	med?	Lederen	stiller	sig	ved	den	station,	der	passer	til	svaret.	Her	efter	skal	valg	begrundes.		
Kredslederen	konkluderer	hvilket/hvilke	delmål,	som	kredsen	tager	fat	få,	og	nu	ligger	der	en	særlig	kuvert	ved	stationen,	som	man	må	åbne.	Heri	
står	der	refleksionsspørgsmål	til	kredsen,	som	kan	kvalificere	ledernes	valg,	og	der	er	også	en	præsentation	af,	hvad	forbundet	kommer	med	af	
inspiration.	
Til	sidst	udfyldes	et	aftalepapir	–	dette	kan	deles	med	andre	kredsledere	på	netværksmøder,	så	man	kan	inspireres	og	opdage,	at	udviklingsmålene	
lever	i	andre	kredse.	
	

3. Målet	
Målet	med	legen	er,	at		

- der	er	langt	flere	ledere,	der	får	ejerskab	og	indsigt	i	udviklingsmålene.	Det	har	mest	været	kredslederen	ind	til	nu	
- der	laves	en	let	form	for	genfortælling	af	beslutningerne	på	landsmødet.	Det	er	ret	langt	væk	fra	kredsenes	hverdag.	
- der	bruges	kort	tid	på	at	præsentere	denne	leg,	så	kredsene	i	højere	grad	bruger	tid	på	de	værktøjer,	der	kommer	til	de	enkelte	delmål.	

	


