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Fortællingen 

Udvikle fortælleredskaber til ledermøder  FÆRDIG 
Materialet er udsendt til kredsene. Materialet tager udgangspunkt i ledermødet, hvor man deler 
de bedste FDF oplevelser, udforsker hvad FDF er for lederne og hvad der ifølge dem kendetegner 
FDF når det er allerbedst  Værktøjet blev tilpasset af kredsledere som afprøvede det.  
Implementering: Værktøjet er udsendt med nyhedsbrev og taget med ud af 
forbundssekretærerne.  
 
Leg til at lokalisere kredsens særlige fortællinger  I GANG 
Legen er tænkt som et rollespil, som kan underbygge den ledermødeproces, der kommer ud til 
kredsene snarest. Legen skal understøtte ledernes fortælling. Heidi arbejder med denne, men er 
udfordret af at finde folk, så vil arbejde med opgaven.  
 
Udvikle fortælleredskaber til netværksmøder  AFVENTER 
Afventer materialer og arbejdet med fortælleredskaber til ledermøderne. 
 
PR-workshops  I GANG 
Mia har været i landsdel 3 med en workshop på deres lederskole, og skulle også have været i 
landsdel 5, men deres lederskole blev aflyst.  
Mia afholder to workshops på Lederkurset, en sammen med Heidi omkring fortællingen og en 
workshop omkring PR.  
´ 
Opdatering af Trykkeriet  I GANG 
Der er gang i at finde den bedst mulige tekniske løsning på at flere kan få adgang til Trykkeriet. 
Alt afhængig af hvilke løsning der vælges, kan den tekniske udarbejdelse tage kortere eller 
længere tid.  
 
Undersøgelse af, hvordan kredse bruger sociale medier  PAUSE/UDSKUDT 
Undersøgelsen skulle være lavet i foråret 2020, men den er udskudt indtil videre.  
 
Uddannelse af unge spokespersons  I GANG 
Samfundsengagementsudvalget har et modul på Lederkurset.  
 
Gode fortællere er inddraget i arbejdet med lokale fortællinger  PAUSE/UDSKUDT 
Landsdelsledelser, Arena, HB og ansatte skulle have arbejdet med dette punkt på mødet til 
marts, hvor en 2 timers seance omkring vores stjernestunder og centrale budskaber om FDF 
bliver knyttet sammen. Processen giver god tid til at alle kan arbejde med blive tryg ved at dele 
disse budskaber i deres fortællinger.  
 
 
 

  



Det gode møde 

Opstartsmateriale 2019  FÆRDIG 
Sæsonmaterialet er færdiglavet, og udkom med kredsforsendelsen i august. Materialet tager 
udgangspunkt i illustrationer om mod. Materialet er rammesat med opmærksomhedspunkter om 
det gode møde, som kredsene kan tage udgangspunkt i ved afviklingen af møderne, eller i 
tilretningen til egne møder. 
 
Fokus på aktiviteter, samværsformer og progression i børnemøder  I GANG 
Kredsteamet har arbejdet på denne handling i fælleskab og siden hen er der blevet arbejdet med 
dette i en mindre gruppe bestående af Jeppe, Rasmus O. og Anna. Vi arbejder pt. med et fysisk 
produkt, hvor lederne kan lære at arbejde med progression, det gode møde samt de enkelte 
møders aktiviteter. Vi er stadig klar med et materiale til kredsene i juni, som de kan bruge til 
sæsonplanlægning. 
 
En bedre velkomst til FDF  IKKE IGANGSAT 
Denne handling er ikke kommet i gang endnu. Vi arbejdere på sagen.  
 
Møde- og mærke-app/platform  I GANG 
Mærkeudvalget er stadig godt i gang, og alle mærkebeskrivelserne begynder at være i hus. 
Udvalget kigger på sammenhænge og sammenfald, og det næste skridt er en sprogvask. Et nyt 
fysisk mærke, kirkemærket, er sat i produktion.  
Alle mærkebeskrivelser er klar til sæsonstart 2020, samt på FDF.dk og i FDF Appen. 
 
Implementering af pædagogikken  I GANG 
I kredsteamet skal alle have afholdt et pædagogik oplæg i foråret 2020 efter et godt oplæg fra 
Johanne på et kredsteammøde.  
Vi skal have det nye uddannelsesforum til at være med til at implementere det i landsdelene.  
Socialudvalget er begyndt at koble FDF pædagogikken med deres FORM, når de holder oplæg hos 
kredse og landsdele, og dem holder de en del af.  
 
Styrkelse af kredsbestyrelser  I GANG 
Der arbejdes videre med de anbefalinger, der kom fra HB på sidste møde, ang. administrative 
tiltag, herunder har Jakob været i dialog med teamet bag Klubmodul (medlemssystem) og Anna 
har undersøgt hvilke gode kasserere og kredsadministratorer, der er i de repspektive landsdele, 
som vi kender til, og eventuelt kan spørge til om at deltage i ad hoc opgaver.  
 
Kurser i forældresamarbejde  I GANG 
Der er udarbejdet en folder til Trykkeriet til forældre, som helt lavpraktisk fortæller om FDF. 
Kredsene kan redigere i den, hvis de ønsker at tilpasse den. Folderen udgives sammen med et 
par artikler om forældresamarbejde. Derudover kommer der 12 anbefalinger til samarbejder med 
forældre, denne skulle gerne følges op med en video senere på foråret.  
 
Fokus på den gode leder  IKKE IGANGSAT 
Der er ikke påbegyndt noget omkring denne handling.  
 

 



Børn og unge i naturen 

Viden og værktøjer  I GANG 
Der udgives op mod sommer et materiale der dels henviser til konkret inspirationssider med 
naturaktiviteter og dels giver værktøj til at analyserer egen praktisk med at planlægger og 
kommer ud i naturen. Materialet afprøves på FDF Kurser. Samtidig vedlægges videns- og 
inspirationsdelingsoplæg til brug for kredsledere i såvel kreds som i netværk. 
 
Undersøgelse om tilgang til og arbejde med naturen i FDF   I GANG 
Der udsendes i maj spørgeskema med spørgsmål om ledernes paraksis med at planlægge 
aktiviterer og møder i naturen og samtidig spørges ind til uddannelsesbehov for at dygtiggøre sig.  
 
 


