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Overskrift 
 

Status på familiearbejdet i FDF 
 
Baggrund 
 
Familiearbejdet i FDF lever på forskellig vis. Det er ikke en del af udviklingsmålene og har derfor ikke særskilt 
orientering fra gang til gang på HB-møderne. Derfor er der her en samlet status for at skabe et overblik over 
aktiviteterne inden for området, da det er et stykke tid siden HB er orienteret om dette. 
 
Indstilling 
 

Der indstilles til, at hovedbestyrelsen orienterer sig i bilaget og spørger ind til indholdet om nødvendigt. 
 
Ideen 
 

Kredse	
Forbundssekretærerne har i forbindelse med sæsonstart gennemgået kredsene for at klarlægge, hvem der 
laver familiearbejde. Det har medført en udvikling i kendskabet til omfanget af familiearbejde:  
81 kredse har nu registreret, at de enten laver eller har lavet familiearbejde. 51 kredse laver 
familiearbejde. 

Nogle kredse har lukket familiearbejdet ned. Tendenserne er, at de lukkede familieklasser har bestået af 
lederens eget ”mødregruppe-netværk”, som når puslingealderen eller fordi man har haft ledere på klassen, 
som ikke har kunnet løfte opgaven.  

188 medlemmer af landsforbundet er under 5 år og derfor omfattet af forsøgsordningen med 
kontingentfritagelse.  

Familielejre	
Som i 2015 udbød landsforbundet i år to familielejre. Desværre lykkedes det ikke at samle et udvalg til at 
planlægge en færdig lejr på Rysensteen.  
Familielejren på Sletten blev igen i år afholdt i uge 30 med 113 deltagere – inkl. udvalg og hjælpere.  

Efter lejren trak udvalget sig, efter at de på lejren havde fået udpeget et nyt udvalg, som allerede arbejder 
med Familielejr Sletten 2018. Der ligger dog en opgave med at få koblet udvalget til forbundet/arenaen 
med en projektbeskrivelse og et opstartsmøde med lejrens nye formand, Jakob Hvidsten Ørstrup.  

FDF.dk/familie	
Hjemmesiden er i august 2017 opdateret med 10 nye mødeideer til familiearbejdet. Samtidig er der 
samlet kontaktoplysninger på alle ledere i familieklasserne, som er orienteret om de nye materialer og 
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muligheden for at hente bistand hos forbundssekretærerne. Kommunikationen er blevet godt modtaget.  
Alle forbundssekretærer er i den forbindelse også blevet bedt om at overveje, om der skal faciliteres 
familie-erfa-møder i landsdelene.  

Overgang	fra	familie-FDF	til	kredsens	øvrige	arbejde	
I september 2017 udgav forbundet en guide til den gode overgang for børn og voksne fra familie-FDF til 
kredsens øvrige arbejde. Materialet er udviklet som et værktøj til både familie-FDF og fastholdelse, som er 
et delmål under udviklingsmålet Fællesskab og relationer.   
Materialet fokuserer på forskellene mellem at være til familie-FDF med sine forældre og at være pusling 
samt forskellene mellem at være deltager til familie-fdf og at være leder i kredsen. Materialet kan ses på 
forsiden af FDF.dk/familie. 

Ideer	til	fremtidig	udvikling	
På kredsteammødet i september lavede forbundssekretærerne en opsamlingsproces på familiearbejdet.  
Følgende ideer blev samlet op og skal have opmærksomhed i nærmeste fremtid:  

• Forklaring på kontingentmodellen skal have endnu et skud i forhold til landsforbund/kredse – 
gerne med cases 

• En fortælling om, hvad familie-FDF giver de voksne, eventuelt en film 
• Overvej, hvor familie-FDF bedst kan gro – små kredse/store kredse/land/by 
• Lav eventuelt sparringsaften i landsdelen for kredse med familie-FDF 
• Overvej et familiearrangement, en familie-festival? 
• Del dine mødeideer/oplevelser på #familieFDF 
• Lav guide til at håndtere og formidle for forældre og potentielle ledere. 

Hvordan:	
Mødefrekvensen er gennemsnitlig hver 3. Uge. En del kredse mødes en gang i måneden, enkelte kun i 
sommerhalvåret, mens enkelte kredse laver møder hver uge, så familieklassen indgår i kredsens daglige 
liv.  

Det er dog helt generelt tilfældet, at familieklassen deltager i kredsarrangementer som juleafslutning og 
sæsonstart og i mange tilfælde weekendlejre. Familieklasserne er med i aktiviteter med kirken og lægger 
møder på spaghetti- og fastelavnsgudstjenester.  

Organiseringen er meget ens – en eller to FDF-ledere står for aktiviteter, forberedelser og afvikling. Disse 
ledere har også kontakten til kredsens kasserer og kredsleder – hvem der nu kan hjælpe med det 
strukturelle.  

Familieklasserne er oftest satelitter på kredsen, som opleves som noget lidt særligt, men i særdeleshed 
værdifuldt. Ex. Inviteres de med på lederdage som et eksotisk element og italesætter også sig selv som 
sådant.   
Oprindeligt var det et oplæg, at forældrene skulle involveres mere i afviklingen, men det viser sig, at 
ønsket til familie-FDF er en aktivitet, man kan gå til sammen med sine børn.  

Hvad	
Familieklasserne mødes typisk 3 timer, hvor der er fælles opstart med en sang og en leg for alle. Herefter 
er der aktiviteter, det er typisk bål/snitning/et løb eller noget, der er særligt for årstiden som påske- eller 
julepynt. Friluftsliv er et hit blandt småbørnsfamilier – måske fordi det ikke er noget, familierne typisk er 
sammen om, men en (populær) aktivitet i døgninstitutioner.  
Mange kredse slutter med et fælles måltid, som tilberedes af voksne, som ikke er en del af mødet eller er 
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madpakker, hvis man ikke er ved et køkken.  
Nogle kredse er begejstrede for Sille og Sigurd og bruger både børne- og lederhæftet samt bamsen. Dette 
er en udfordring i forhold til puslingene, som er den egentlige målgruppe for materialet. 

En del kredse giver børnene en lille ting med hjem – til hylden eller køleskabet – så det kan fastholdes i 
de uger, der går før næste møde.  

Hvorfor	og	hvem	
Kredsene er generelt begejstrede for familiearbejde. Det er et helt naturligt samtaleemne i alle kredse, at 
familiearbejde har man enten lyst til at lave eller aktuelle planer om at starte op. Det er altså min 
vurdering, at det fortsat vil vokse i forbundet.  
Kredsene argumenterer både med, at det er den ”nemme” måde at få medlemmer på. Man laver ligesom 
sine egne puslinge.  
Men man får også familier ind, som har brug for en fritidsinteresse sammen, hvor forældre (eller i enkelte 
tilfælde bedsteforældre) kan være med uden at skulle løfte en stor opgave. Det kan også forklare, at få har 
succes med at rekruttere forældre fra familieklassen til at være ledere i kredsen. Forældrene kan mangle 
ressourcer eller interesse for at blive ledere. Der er desuden en strukturel udfordring i, at forældrene ikke 
gives ansvar, så der foregår på denne måde ingen oplæring.  

En meget stor del af FDF-familie-medlemmerne er ledere med små børn eller tidligere FDFere, som 
kommer tilbage. Det er altså en skøn blanding af nye medlemmer og meget rutinerede kræfter, der er i 
familieklasserne.  

Dørtrinnet er lavt hos FDF, hos os er det naturligt, at de der kommer til FDF, kan gå til FDF. Her er også 
plads til alle familier. 

Forkyndelse:		
De kredse, jeg har adspurgt, laver forkyndelse i form af en sang, en Sille og Sigurd-historie og Fadervor. 
Det er en del af den fælles afslutning.  

Nogle ledere, som netop er i familieklassen, fordi de ikke kan forpligte sig på kredsens daglige arbejde 
eller er ”kommet lidt langt væk fra FDF” synes, det kan være en barriere for at lave møder. Der er stor 
blufærdighed forbundet med at forkynde for voksne.  

Forbundets	initiativer	
FDF Familie er i høj grad en græsrodsbevægelse, som er opstået lokalt i kredsene, hvorefter forbundet har 
identificeret behov for støtte og handlet derpå.  

Støtten har drejet sig om:  

• Kontingentfritagelse af 0-4 årige. Således skal børn i familieklassen meldes ind, men der 
opkræves ikke kontingent fra landsforbundet. Barnet betaler minimum 75 kr. Til kredsen årligt.  
Dette er en landsmødebeslutning om en forsøgsordning fra 2014, som blev forlænget i 2016. 

• Sæsonplan 
Der er udarbejdet en sæsonplan med 12 færdige heldagsmøder, som kan deles op i 24 
eftermiddagsmøder. Herudover indeholder sæsonplanen to weekendture. 

• Der afholdes hvert år i uge 30 en lejr for børnefamilier på Sletten. Her deltager omkring 120 
personer – både FDFere og udefrakommende, som får en uge med ”FDF All inclusive”. Dette er 
meget populært blandt tidligere FDFere og enlige forældre.  

• Familielejren var den største enhed på FDF Landslejr 2016. Her støttede forbundet med erfaringer 
til udvalget og fokus på at skabe sammenhæng til forbundets øvrige familiearbejde.  


