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Uddannelsesforum – nyt kommissorium 
 

Baggrund 

 

FDFs Uddannelsesforum ved formand Jonathan Kunisch skal have nyt kommissorium. Det nuværende udløber 

januar 2019.  

 

Evaluering af Uddannelsesforum 2017-2018 

 

Ved udløb af kommissoriet er kort status følgende: 

- Uddannelsesforum har arbejdet med revision af materialet til Ung Leder 1, 2 og 3. Dette arbejde 

er stadig i gang og forventes afsluttet inden marts. Der har været dialog med landsdelsledelser 

om afholdelsen og løbende opfølgninger med forbundssekretærer. Der er afholdt mærke-

konkurrence på efterårskurserne, så et Ung Leder-mærke er på trapperne. 

- Materialet til Nye Ledere revideres af forbundssekretærerne. Der afholdes kontinuerligt Nye-

ledere-kursus i de fleste landsdele.  

- Uddannelsesforum og landsdelsledelser er mødtes to gange. En gang til individuelle møder og en 

gang som fællesmøde med HB på Sletten. 

- I kommissoriet er der lagt op til, at der skulle tilføjes en inspirationsdel om uddannelse specifikt 

på landsdelens side under fdf.dk. Dette har Uddannelsesforum vurderet ikke var relevant i forhold 

til nuværende behov.  

- Der er ikke udarbejdet minimoduler til brug forskellige steder i landsforbundet bl.a. 

netværksmøder og ledermøder, men det ønskes at opgaven videreføres til den ny periode. 

- Kernekurserne er ikke opdateret – de er nedlagt og opdateres ikke længere. 

- Kredsledermodulerne er indsamlet og lanceret. Der er netop påbegyndt en revision af dem for at 

sikre større ensartethed og højere kvalitet. Der mangler endnu at blive udarbejdet en liste over 

mulige instruktører eller en tilsvarende struktur til at hjælpe med at finde instruktører ved 

afholdelse lokalt. Det er stadig et ønske at lave kredslederevents. 

- Lederfighten er afholdt af et underudvalg med god opbakning og succes i både 2017 og 2018. 

Arrangementet er evalueret mellem udvalg og forum imellem de to afholdelser. 

 

Kommissoriet har været meget handlingsanvisende at gå til og er meget målbart. Det har nogle styrker, men 

det betyder også at der ikke er angivet meget råderum (indenfor kommissoriets rammer) til at gøre andet. 

Derfor er det et ønske, at det kommende i højere grad udpeger arbejdsområder og er dynamisk formuleret. 

 

 

Indstilling 

 

FU indstiller til, at nyt kommissorium for Uddannelsesforum udarbejdes på den måde, at Uddannelsesforum 

kommer med et udkast, der i første omgang drøftes på et formøde i februar med henblik på at færdiggøre et 

kommissorium og et oplæg til drøftelse af det på HB-møde i marts. 

HB orienterer sig i baggrunden og beskrivelse af, hvor Uddannelsesforum er i deres arbejde lige nu i dette 

bilag. Herefter besluttes på dette møde hvem fra HB, der kunne være behjælpelig med at afholde et formøde i 

februar med henblik på at forberede drøftelse af nyt kommissorium på HB-møde i marts. 

 

Ideen 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                           HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 

x Orienteringsbilag (O)       

 Debat- og temabilag (D)       

x Beslutningsbilag (B)       
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Formøde med repræsentanter fra HB 

Til et formøde med HB kunne formand for uddannelsesforum godt tænke sig at drøfte tre arbejdsområder, der 

er identificeret i udvalget til at kunne udvikle området: 

 

Det nære 

Uddannelse, der er tæt på lederne, der hvor der er. Det kunne eksempelvis være i form af webinarer og en 

øget opmærksomhed på uddannelse til brug på ledermøder og netværksmøder. Herunder er der klare 

snitflader til Ung Leder 1, 2 og 3 og Lederfighten. 

 

Det dybe 

Uddannelsesforum vil også fortsat arbejde med uddannelse af den karakter, hvor der er tid til fordybelse – 

eksempelvis kredsledermoduler afholdt på lederskole eller lederkursus. 

 

Det vedholdende 

Det er vores overbevisning, at der er brug for at vi holder fast i mange af de ideer og koncepter, der allerede er 

udviklet, og fortsat arbejder på at implementere og tilpasse disse. Et stort fokus i den kommende periode vil 

derfor være på at bevare eksempelvis Den Grundlæggende Lederuddannelse i den form, som det har i dag 

(Ung 1-2-3, Nye Ledere og Mesterlære) i stedet for at tænke i udvikling af en ny måde at arbejde med den 

grundlæggende lederuddannelse.  

 

Eksempler på spørgsmål til møde i HB i marts kunne være. Disse tages med til formøde i februar. 

- Hvorfor er uddannelse af frivillige ledere i FDF vigtigt? 

- Uddannelse er for alle, men det er ikke alle, der tager uddannelse. Skal vi acceptere det eller skal vi 

arbejde for at alle kommer afsted? 

- Hvilken sammenhæng ønskes der mellem udviklingsmål og uddannelsesforums arbejde? 

- Hvad har FDF brug for at Uddannelsesforum gør? 

 

Tidsplan 

 

HB-møde januar Drøftelse af proces for udarbejdelse af nyt kommissorium til Uddannelsesforum samt 

vælge to fra HB, der går ind i forberedelsesarbejde frem til HB-møde i marts. 

HB-møde marts Besøg af Uddannelsesforum med drøftelse og beslutning af nyt kommissorium 

 

Kommunikation 

 

I.a.b. 

 

Økonomi 

 

I.a.b. 

 

Bilag 

 

I.a.b. 


