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Dette bilag består af to dele. De første seks sider er selve evalueringen af Arena og de 
efterfølgende tre sider er baggrundsviden for hele indsatsen.  
 

Arenaevaluering 
:: Strukturspor – Analyse og pointer 
Som baggrund for de følgende pointer kan det nævnes, hvilke input Arenaen gav i starten 
af projektet. Af spørgeskemaundersøgelsen til udvalgsformænd fra 2016 fremgår det at 
ingen af dem løbende henvendte sig til landsforbundet, fordi de havde ønske om at drøfte 
ting med HB. Derfor kan det give mening, at man ikke har set det store behov for tæt 
kontakt mellem HB og udvalg/fora. Samtidig kan det dog også være et udtryk for 
manglende samarbejdsflader og dialog. 

Til den første Arenasamling i 2017 blev der brainstormet på hvilke elementer, som 
henholdsvis fremmer og hæmmer det gode samarbejde på tværs af Arenaen samt mellem 
udvalg/fora og HB/landsforbund. Det blev bl.a. nævnt, at udvalg har behov for, at 
landsforbundet prioriterer udvalgskontakt, at udvalg har et stærkt mandat ved 
repræsentation af FDF, og at landsforbund og HB løbende giver anerkendelse til udvalgene. 

 

Ambitionsudvalgenes arbejde med FDFs ambition 
Ambitionsudvalgene er blevet spurgt til, hvilken betydning ambitionen har for deres 
arbejde og hvordan de bruger den. 

Pointe #1: Ambitionen giver en ramme og en retning 
 
Ambitionsudvalgene bruger aktivt formuleringen til ’deres’ værdi og lader den være 
retningsgivende for deres arbejde. For nogle tog kommissorieskrivningen afsæt heri, for 
andre er den en eksistensberettigelse og for andre igen et supplement til FDFs formål, 
som også præger udvalgets arbejde.  

Det nævnes også, at det er vigtigt, at andre end ambitionsudvalgene tager ejerskab over 
ambitionen og værdierne. 

 

Foraenes arbejde med FDFs ambition 
Foraene har beskrevet, hvorvidt og hvordan de bruger FDFs ambition i deres arbejde. Deres 
svar adskiller sig naturligt nok fra ambitionsudvalgene og samler sig om én pointe. 

Pointe #2: Ambitionen har en samlende effekt, men udstikker ikke arbejdsopgaver 
 

Det har en samlende effekt, at hele FDF (og dermed også hele Arenaen) har nogle fælles 
ord for, hvad vi arbejder med. Ambitionen er dog ikke dagsordensættende for foraene på 
samme vis, som den er for ambitionsudvalgene. Foraenes arbejdsopgaver udstikkes ikke i 
forlængelse af ambitionen, men i deres kommissorier og i Internationalt Forums tilfælde 
også af de internationale netværk. Derfor arbejder man ikke eksplicit på at ’trække i 
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ambitionens retning’. At foraenes arbejde ofte falder godt i tråd med ambitionen er mere 
en efterrationalisering end et forudgående bevidst valg.  

Uddannelsesforum ser sig selv i en faciliterende rolle, hvor forummet kan understøtte 
ambitionsudvalgenes arbejde og være med til at udbrede og forankre dette lokalt. På 
denne måde arbejder forummet på sin vis med ambitionen ’i andet led’. 

Den oplevede kontakt mellem Hovedbestyrelsen og ambitionsudvalg/fora 
Ambitionsudvalgene og forummerne har beskrevet, hvordan de oplever kontakten til HB. 
Deres svar kan opsummeres i fire pointer. 

 

Pointe #1: Ambitionsudvalg/fora har behov for en fast HB-kontaktperson 
Flere ambitionsudvalg og fora ønsker en fast kontaktperson i HB. Det opleves som en 
frustration og en blokade for samarbejde, at udvalg/fora ikke har en løbende dialog med en 
fast kontaktperson i Hovedbestyrelsen. Manglen på en fast kontakt skaber en distance 
udvalg/fora og HB imellem, da man ikke er orienteret om, hvad man hver især arbejder 
med og har i støbeskeen. 

Udvalgenes oplevelse med HB-kontakt opleves som separat fra udvalgenes kontakt med 
deres ansatte kontaktperson og landsforbundet. Det opleves altså som parallelle spor og 
generelt er udvalg og fora tilfredse med deres kontakt til landsforbundet og FDF som 
organisation. 

Pointe #2: Ambitionsudvalg/fora med personlig eller organisatorisk tæt HB-tilknytning 
oplever en god videndeling 
 
De ambitionsudvalg/fora, som har faste HB-medlemmer eller har en personlig relation til 
et eller flere HB-medlemmer, oplever Hovedbestyrelsen som en tilgængelig 
samarbejdspartner. Udvalgene/foraene bliver løbende orienteret om det HB-arbejde, som 
vedrører dem, og omvendt. De oplever en nem kommunikationsvej, som bæres af den 
personlige relation, og for dem er det ikke en udfordring ikke at have en fast HB-
kontaktperson. 

Pointe #3: Ambitionsudvalg/fora efterspørger strategisk samarbejde og indflydelse 
 

Særligt udvalg/fora uden personlig eller organisatorisk tæt HB-tilknytning efterspørger et 
tættere strategisk samarbejde med Hovedbestyrelsen. Dels efterspørges det fra 
ambitionsudvalgene at være med til at præge de store linjer i FDF inden for ’deres område’ 
og dels efterspørges et større HB-fokus på visioner og prioritering af de fire værdier i 
ambitionen – ”nogle højt i hierarkiet, som løfter fanen”. Nogle udvalg oplever, at HB ikke 
arbejder med værdierne udover i udarbejdelsen af positionspapirer. Der er et ønske om et 
tættere både strategisk og praktisk samarbejde om værdierne med HB. 

Pointe #4: Ambitionsudvalg/fora efterspørger rygdækning og interesse fra HB 
 



Evaluering af Arenaen – Bilag til HB møde august 2020 3 

Nogle ambitionsudvalg har en oplevelse af, at arbejdet med værdierne er blevet 
’udliciteret’ til dem, mens det ikke prioriteres tilstrækkeligt i HB, bl.a. pga. den manglende 
løbende dialog (og måske manglende HB-visioner for, hvordan værdierne skal udmøntes?). 
Dette forstærkes af, at behandlingen af dokumenter vedr. udvalg/fora i nogle tilfælde 
udskydes flere gange på HB’s dagsorden og trækker i langdrag. 

 

Den oplevede relation mellem ambitionsudvalg/fora og den øvrige Arena 
Da projektet startede i 2016 svarede en række formænd for Arena-enheder, at de ønskede 
mere samarbejde med andre Arena-enheder og at et øget kendskab til hinanden kunne 
fordre dette. Der foregik allerede samarbejder hist og her, men der var altså et ønske om 
mere og en tættere relation enheder imellem. Dette fremgår også af HB-bilaget fra januar 
2017. 

Den nuværende status opleves forskelligt af ambitionsudvalgene og foraene.  

 

Pointe #1: Der er ikke meget samarbejde om ambitionen på tværs i Arenaen – men der er 
med kredsene 
 

Flere ambitionsudvalg/fora oplever ikke en stærk tilknytning til de øvrige Arena-enheder og 
har ligeledes ikke indtryk af, at andre Arena-enheder arbejder eksplicit med ’deres’ værdi 
fra ambitionen. Dog er kredsene selv dygtige til at sætte ambitionen i spil og flere 
ambitionsudvalg oplever, at kredsene arbejder selvstændigt med værdierne og tager 
ejerskab.  
Dog oplever Samfundsengagementsudvalget udfordringer med, at kredsene skal 
overbevises om, at samfundsengagement er vigtigt og noget, som vi allerede gør i FDF. 
Udvalget føler sig udfordret på sin eksistensberettigelse. 

Pointe #2: Der er et ønske om øget samarbejde 
 

Der er fortsat et ønske om øget samarbejde på tværs af Arena-enhederne og man 
interesserer sig for hinandens arbejde. Særligt ambitionsudvalgene ønsker en meget 
tættere sparring med hinanden (og er så småt i gang med dette), men også med de øvrige 
Arena-enheder. Der er generelt opbakning til Arenasamlinger som et vigtig sparrings- og 
koordineringsrum.  

 

Det optimale samarbejde mellem ambitionsudvalg/fora og HB 
 
Ambitionsudvalgene og foraene har beskrevet, hvordan de ser det optimale samarbejde 
mellem dem og HB. Deres inputs deler sig i de to følgende pointer. 

Pointe #1: Ambitionsudvalg/fora har en fast HB-kontaktperson 
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Der er et ønske om at have en fast kontaktperson i Hovedbestyrelsen. Det vil lette 
kommunikationsvejen og den oplevede tilgængelighed.  

Pointe #2: Ambitionsudvalg/fora har en løbende dialog med HB 
 
I forlængelse af ønsket om en fast kontaktperson er der også et ønske om en løbende 
dialog med HB, hvor kontaktpersonen fortæller om, hvad der foregår i HB, som er 
interessant for enheden og udvalget/forummet ligeledes har mulighed for at bringe emner 
ind på HB-bordet. Dette begrundes med, at ambitionsudvalgene bør have mere føling og 
samarbejde med HB (såvel som med hinanden). Der kører for mange forskellige 
dagsordener, hvor man misser synergi-potentiale og kontakten er tilfældig fremfor 
formaliseret.  

Der et ønske om et stærkere mandat og rygdækning fra HB, så udvalget og HB er afstemt 
omkring FDFs officielle holdninger. Dette særligt i de tilfælde, hvor fx ambitionsudvalg 
bliver bedt om at repræsentere FDF eller udtale sig om FDFs holdning til et givent emne.  
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:: Involveringsspor – Analyse og pointer 
Da projektet startede i 2016 blev der sat fokus på involvering med det formål at give flere 
muligheden for at engagere sig i FDF på landsplan. En af anbefalingerne i HB-bilaget fra 
januar 2017 var at involvere unge oftere for at opnå dette. 

I spørgeskemaundersøgelsen fra 2016 svarede 14 udvalgsformænd og kursusledere på, 
hvordan deres seneste medlem kom med. 7% var på stillingsopslag, 57% via en personlig 
relation og 35% via ’Andet’. I de uddybende svar ses det, at ’Andet’ også i mange tilfælde 
dækkede over en personlig relation eller netværk. Langt de fleste nye udvalgsmedlemmer 
kom dermed med via en personlig relation. Af undersøgelsen ses det også, at 69% af 
udvalgene ikke havde svært ved at få nye medlemmer, mens 31% var udfordret af dette. 

I denne evaluering har flere udvalg ligeledes beskrevet, at deres rekruttering tidligere har 
været meget præget af personlige relationer og en geografisk afgrænsethed. Nogle har 
længe forsøgt at rekruttere via stillingsopslag, men har suppleret med personlige 
opfordringer, da opslagene ikke har givet noget. 

 

Nuværende rekrutteringspraksis 
De adspurgte udvalg og fora har beskrevet, hvordan de rekrutterer nye medlemmer. 

Pointe #1: Mange udvalg ønsker at rekruttere bredt – men det sociale og geografi er også 
en faktor 
 
Flere af de adspurgte udvalg har et ønske om at rekruttere nye udvalgsmedlemmer via 
åbne ansøgningsrunder. Dette både for at øge den geografiske repræsentation, men også 
for at komme udover deres egne netværk af ’usual suspects’. Ét udvalg har en fast årlig 
ansøgningsrunde, mens andre søger, når behovet opstår. Opslagene deles på Facebook og 
kombineres ofte med personlige opfordringer.  

Ét udvalg har gode erfaringer med at rekruttere via seniorkursernes sidstegangslister og 
sende mails direkte til interesserede unge. 

Oplevelsen med de åbne opslag er blandet. Ét udvalg er blevet meget positivt overrasket 
over antallet og kompetenceniveauet af ansøgere, mens andre er udfordrede på både 
antallet af ansøgere og deres profiler. Et udvalg prioriterer geografi og personlige relationer 
meget højt, mens et andet har tradition for at tage alle ansøgere ind – der er dermed en 
del spredning på, hvor åbne udvalgene er.  

Erfaringer med åben rekruttering 
Flere af udvalgene og forummerne bruger i stigende grad åbne opslag som en del af deres 
rekrutteringspraksis. De har beskrevet deres erfaringer med dette indtil videre. 

Pointe #1: Åbne opslag giver mere motiverede udvalgsmedlemmer 
 

Flere udvalg mener, at et åbent opslag fremfor en personlig opfordring giver mere 
motiverede udvalgsmedlemmer. Begrundelsen er, at det åbne opslag giver 



Evaluering af Arenaen – Bilag til HB møde august 2020 6 

udvalgsmedlemmer med stor motivation, fordi man virkelig skal overveje sin ansøgning 
fremfor at følge sig forpligtet/smigret til at melde sig, fordi man er blevet personligt 
opfordret. Én udvalgsformand siger endda, at hun havde sagt nej, hvis hun var blevet 
opfordret til udvalget.  Det åbne opslag giver potentielle udvalgsmedlemmer anledning til 
at overveje, om de virkelig brænder for arbejdet.  

Pointe #2: Åbne opslag giver mere diversitet på godt og ondt 
Overordnet set har udvalgene positive erfaringer med at lave åbne ansøgningsrunder. Flere 
udvalg nævner dog også det udfordrende i at få udvalgsmedlemmer ind, som fx ikke har 
erfaring med udvalgsarbejde, ikke har de ønskede kompetencer eller ikke falder helt ind 
socialt.  

Samtidig giver det udvalg, som bedre repræsenterer bredden i FDF, er mere demokratiske 
og som modarbejder den lukkede kultur, som præger nogle udvalg.  

 

Oplevelsen af at træde ind i Arenaen som et ’nyt ansigt’ pba. et åbent opslag 
Til denne evaluering har vi interviewet en række FDFere, som på baggrund af åbne opslag 
har deltaget i et enkeltstående arrangement eller er blevet medlemmer af et udvalg/forum.  

Pointe #1: Det er et åbent miljø at komme ind i 
 
Samtlige af de adspurgte FDFere beskriver deres første møde med Arenaen som positivt 
og som et åbent miljø at træde ind i. De føler sig godt taget imod socialt og godt klædt på 
til opgaven. Ingen af dem havde tætte relationer til eksisterende 
udvalgsmedlemmer/delegationsdeltagere på forhånd. Nogle blev dog opmærksomme på 
muligheden for at ansøge pga. personligt netværk. 

Pointe #2: Arenaen og dens muligheder er ikke bredt kendt 
På trods af, at de adspurgte udvalgsmedlemmer/delegationsdeltagere primært sendte 
ansøgninger afsted pba. åbne opslag, som de havde set på Facebook, så præges deres 
oplevelse nærmere af tilfældighed end af et kendskab til eksistensen af og mulighederne i 
Arenaen. De har altså ikke kendt til og holdt øje med bestemte udvalg eller arrangementer, 
men mere tilfældigt set opslaget, fundet det interessant og søgt det.  

Hvorvidt de er blevet mere bekendte med Arenaen og mulighederne for at engagere sig i 
FDF nationalt er blandet. Udvalgsmedlemmerne har (måske naturligt nok) fået et større 
indblik i den øvrige Arena end delegationsdeltagerne. Et udvalgsmedlem og en 
delegationsdeltager er kommet med i udvalg til Landslejren 2021 og er således godt på vej 
ind i udvalgsmiljøet.  
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Baggrundsviden  

Dette afsnit er en opsummering af de HB-bilag og -vedtagelser der er pågået i projektets 

tid siden 2016. Der er derfor intet nyt i dette afsnit, men kan bruges som baggrundsviden 

til den reelle evaluering.  

 

Figur 1 Indsatsens formål samt delmål for hhv. involveringssporet og struktursporet 

HB-behandlinger og beslutning i kronologisk rækkefølge 
April 2016: Ledelsen og ABV påbegynder et projekt om FDFs udvalg. HB orienteres første 

gang i maj 2016.  

Januar 2017: ABV præsenterer nogle anbefalinger til HB, som omhandler strukturelle 

ændringer og involveringstiltag.  

Maj 2017: HB behandler emnet, og godkender strukturændringerne. Arbejdet med at 
involvere flere i udvalgsarbejdet er i gang sideløbende med forslaget om ny struktur og 
behandles ikke i HB. HB beslutter endvidere, at de ønsker ambitionsudvalgenes rolle 

tegnes skarpere op for HB ifm kommissorier, og at HB ønsker en tættere tilknytning til 
udvalg end tidligere. Den endelige model, og hvilke udvalg der er tale om udestår. (Det 

besluttes på mødet i jan 18) 

August 2017: HB orienteres om implementeringsplan. 

Januar 2018: HB godkender ’HBs kontakt til ambitionsudvalg og fora’ 

Januar 2019: HB orienteres om status på enhederne i Arenaen. 

Marts 2020: HB beslutter, at de ønsker en evaluering af projektet fremlagt på Hb mødet i 

august 2020. 

Maj 2020: HB kommer med ønsker til evalueringen.  
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Hvad er Arenaen? 
Det er alle frivillige udvalg, fora, redaktioner, kurser, arbejdsgrupper og arrangementer, der 

arbejder med FDFs udvikling hvad enten de har kontakt med HB eller ansatte og uanset 

om de deltager på LM eller ej. I Arenaen finder vi: 

• Ambitionsudvalg 
• Fora 
• Redaktioner 
• Arbejdsgrupper 
• Kurser 
• Udvalg 
• Arrangementer 

HB har direkte kontakt til ambitionsudvalg, skoleforum, internationalt forum og 
uddannelsesforum. Det betyder, at HB godkender formand og kommissorium og at 
formanden deltager på LM. HB godkender også projektbeskrivelsen for det internationale 

projekt om verdensmål og projektbeskrivelserne for redaktionerne samt bestyrelsen for 

Sletten.  

Hvad er formålet med ambitionsudvalg? 

De skal styrke organisationen internt, specifikt indenfor det enkelte område 

• Ved at facilitere implementering af ambitionen 
• De skal bringe viden om det enkelte område ind i organisation. En artikel om leg, en 

undersøgelse om tro fra folkekirken - disse skal bringes ind i organisationen, 
gennem HB, ansatte, udvalg. 

• De skal skitsere fremtidsperspektiver eller tendenser indenfor det givne område. 
• De skal bringe samfundet ind i FDF. Hvilke tendenser gør sig eksempelvis gældende 

indenfor området ‘unge og demokrati’ om 5-8 år? 
• De skal være med til at udforme strategier for disse fremtidsperspektiver så det 

passer i FDFs kultur og organisering. Hvordan kan vi som organisation navigere i 
disse tendenser? Hvilke ting skal vi tilpasse os, og hvor skal vi tage egne veje. 

• De skal være synlige på Midtvejsdebat, Lederkurset, Landsmøde, ved udarbejdelse 
af udviklingsmål, møder med f.eks. kredsteam m.m. 

Alle andre enheder i Arenaen laver, i stedet for kommissorier, en projektbeskrivelse som 

godkendes af ledelsen. I projektbeskrivelsen indgår overskuelige mål for enhedens projekt. 
Længden for et projekt er variabel og aftales med ledelsen. Alle enheder skal åbne op for 
synlig rekruttering, eksempelvis på fdf.dk Alle vælger en formand/formænd/forperson af 

projektet. HB orienteres om nyvalgte.  

Kontakten til Arenaen  

Følgende blev besluttet på HB-mødet i januar 2018. Den nuværende kontakt til HB er 

derfor: 

• HB får forslag til formand til kommentarer og godkendelse. Som udgangspunkt er 
det via mail, men hvis det er umiddelbart inden et HB-møde foregår det på mødet. 
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Først når HB har haft mulighed for at kommentere forslag kontaktes mulige 
formænd 

• HB får oplæg til kommissorium til kommentarer og godkendelse. Enten via mail 
eller på et HB-møde.Først når HB har haft mulighed for at kommentere oplæg 
deles det med evt. ny formand.  

• Når der er valgt en ny formand laves endeligt kommissorium i samarbejde med 
vedkommende og dette godkendes af HB enten på HB-møde eller via mail. 

• HB sidder ikke automatisk med i udvalg eller fora, men har hvis de ønsker det 
mulighed for at blive udvalgsmedlem på lige fod med andre medlemmer. Dette skal 
afklares i forbindelse med endelig godkendelse af kommissorium.  

• I dette tilfælde sidder HB-medlemmet ikke med nogen særlig 
beslutningskompetence ifht. øvrige udvalgsmedlemmer. 

• Undtaget fra dette er skoleforum, hvor HB fast har to pladser 

• Primær kontaktperson også for ambitionsudvalg og fora er en ansat 

• Der kommunikeres fra udvalg og fora via månedlig statusmail eller efter behov  

• HB mødes med formænd for ambitionsudvalg og fora 1 –2 gange mellem hvert 
landsmøde (evt. med hele udvalget hvis emnet skønnes relevant). Det skal senest i 
forbindelse med udarbejdelse af årshjul fastlægges, hvad formål og form på dette 
er. 

 

 

 

 


