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Kære temaansvarlig,

Tak fordi du har påtaget dig ansvaret for at lære nye og kommende ledere op i din kreds. I
denne vejledning finder du inspiration til temaet ”Projekter i kredsen”. Temaet handler om,
hvordan I arbejder med større og mindre projekter i kredsen. Med projekter tænker vi på alt
det, som ligger ud over de faste møder med kredsens børn og unge. I temaet kommer du til
at arbejde med kredsens generelle organisering af projekter, hvordan I planlægger lejre og
ture og hvordan mindre projekter, her kaldet sekundære projekter, påvirker de større projekter i kredsen. Temaet afholdes bedst af en kredsleder eller af en meget erfaren leder i kredsen, da de fleste fokusområder indeholder øvelser eller samtaler, som bygger på viden om
kredsens organisering og samlede lederflok.

Temaets omfang

Temaet rummer få muligheder for at skrue op og ned for omfanget. Dog kan omfanget af
de projekter, den nye eller kommende leder skal bidrage til, variere i omfang, hvilket også
påvirker det samlede omfang af temaet. Unge seniorer, som er under oplæring i kredsen, vil
muligvis også have mindre brug for samtaler om, hvordan kredsens liv fungerer.

Fokusområder

Temaet her har følgende fokusområder:
: Organisering
: Lejre og ture
: Sekundære projekter
Under de forskellige overskrifter kan du finde konkrete mål for fokusområderne, få inspiration til hvordan du kan arbejde med de forskellige fokusområder og læse hvor du kan søge
yderligere inspiration.
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Organisering
Fokusområdets mål
Den nye leder har kendskab til,
hvordan kredsen organiserer sine
projekter.

Den nye leder har bidraget til et
projekt, som vedkommende ikke
selv har været ansvarlig for.

Sådan kan du gøre

Afhold et kort møde med den nye eller kommende leder, hvor I gennemgår, hvordan kredsen
typisk organiserer sine projekter. Det kan fx være:
: Udvalgsarbejde
: Fælles planlægning
: Ansvarlige fra de enkelte hold
Tal om hvilke projekter, der er i gang i kredsen for tiden, og vælg et eller flere sammen, som
den nye eller kommende leder kan bidrage til uden at være ansvarlig for projektet.
Tal også om, hvordan de ansvarlige for projekterne i kredsen som regel ønsker, at de øvrige
ledere bidrager. Det er ofte forskelligt, om de ansvarlige for et projekt selv beder om hjælp,
eller om de forventer, at andre selv byder sig til.
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Lejre og ture
Fokusområdets mål
Den nye leder får kendskab til
kredsens måde at planlægge og
afholde lejre og ture på.

Den nye leder får prøvet at være
med til at planlægge en lejr eller
en tur for kredsens børn og unge.

Sådan kan du gøre

Afhold et kort møde med den nye eller kommende leder, hvor I taler om, hvordan kredsen
typisk planlægger lejre og ture. Du kan bruge listen herunder til inspiration til temaer i samtalen.

Før, under og efter lejren - i overskrifter
: Forarbejdet inden en lejr eller tur
: Forventninger til de enkelte ledere

Hvad indeholder en typisk lejr eller tur
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Indbydelse, tema og udklædning/udsmykning
Budget og regnskab
Madindkøb
Hytte-, lejr- eller pladsbooking
”Beredskab/førstehjælp”, herunder regler for, hvor langt væk fra lejren børnene må vandre
på egen hånd, regler ved vand/søer m.v.
Telefonlister
Aktiviteter
Lejrbål
Natløb
Klatre-, foto- og svømmetilladelser m.fl.
Andagt
Program (evt. printet til deltagerne også)

Udvælg en af kredsens kommende lejre og ture sammen med den nye eller kommende leder,
som vedkommende kan deltage i planlægningen af.
Aftal med de ansvarlige for den pågældende lejr eller tur, at de sammen med dig som temaansvarlig skal hjælpe den nye eller kommende leder godt igennem planlægningen. Tal med de
ansvarlige for lejren eller turen om, hvilke opgaver, de gerne vil have den nye eller kommende
leder til at løse sammen med dem.
Undervejs i planlægningen kan du afholde korte sparringsmøder med den nye eller kommende leder, hvor I drøfter udviklingen i udvalgsarbejdet. På disse møder kan I tale om, hvordan
den pågældende planlægning er meget typisk for kredsen eller stikker ud fra det, hvad I normalvis gør.
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Sekundære projekter
Fokusområdets mål
Den nye leder får en f orståelse
for, hvordan kredsens projekter
påvirker hinanden.

Den nye leder får bidraget til et
projekt, som primært støtter øvri
ge projekter i kredsen.

Sådan kan du gøre

Lav et overblik over kredsens primære projekter, fx lejre, ture, indkomstskabende aktiviteter,
møder og lignende. Skitsér herefter i grove træk, hvilke sekundære projekter eller aktiviteter som er nødvendige, for at I kan komme i mål med de primære projekter. Det kan fx være
vedligeholdelse af kredshuset eller jeres materialer, indkøb af nye materialer til kredsen eller
vedligeholdelse af kredsens hjemmeside og sociale medier.
Aftal et kort møde med den nye eller kommende leder, hvor du præsenterer, hvordan de
primære og sekundære projekter påvirker hinanden. Udvælg derefter et eller flere sekundære
projekter, som den nye eller kommende leder kan bidrage til.
Afhold en kort opfølgningssamtale, når den nye eller kommende leder har bidraget til et sekundært projekt. Tal om værdien af de sekundære projekter i kredsen, og om hvordan den nye
eller kommende leder kan være opmærksom på disse i fremtiden.
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Afrunding
Her runder vi temaet ”Projekter i kredsen” af. Vi håber, du har fået inspiration og mod på at
afholde temaet med de nye og kommende ledere, der måtte være i din kreds.
Har du spørgsmål eller kommentarer til temaet eller vejledningen her, er du velkommen til at
sende dem til os på uddannelse@FDF.dk
Tak for din indsats med at uddanne den kommende generation af ledere i FDF.
De bedste hilsner
FDFs uddannelsesforum

Projekter i kredsen

6

Tjekliste
Projekter i kredsen
Kære nye eller kommende leder!
Der kan være mange ting at holde styr på i løbet af din oplæring i kredsen.
Til hvert tema kan du få udleveret en tjekliste over de mål, som er knyttet til
det enkelte tema.

Mål

Efter temaet er det målet at du:
Ved hvilke traditioner og særpræg, din FDF-kreds har.
Har kendskab til kredsens måde at planlægge lejre og ture.
Har været med til at planlægge en lejr eller tur.
Har kendskab til, hvordan kredsen typisk organiserer projekter.
Har bidraget til et projekt, som du ikke selv har været ansvarlig for.
Har en forståelse for hvordan kredsens projekter påvirker hinanden.
Har bidraget til et projekt, som primært støtter andre projekter i kredsen.

•
•
•
•
•
•
•
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