FDFs grundlæggende lederuddannelse
Vejledning til oplæring af nye og kommende ledere
Kære kredsleder,
Du sidder her med vejledningsmaterialet til FDFs
grundlæggende lederuddannelse. Før du går i gang,
vil vi gerne sige tak for, at du hjælper os med at
uddanne nye og kommende ledere, så børn og unge
de næste mange år kan få solide ståsteder at møde
verden fra.
Vi er klar over, at det ikke altid er lige nemt at
overskue opgaven med uddannelse. Derfor har vi forsøgt at gøre den grundlæggende lederuddannelse så
smidig og kredsvenlig, som vi har kunnet tænke os til.
Vejledningen her er tænkt til både dig som kredsleder, men også til de ledere som du kommer til at
udpege til at hjælpe med at lære de nye og kommende ledere op i kredsen.
Den grundlæggende lederuddannelse retter sig
både mod kredsens unge, som er ved at blive voksne,
nye voksne som I får ind fra andre organisationer, forældre til jeres medlemmer og andre nye ledere, som
skal til at være en del af jeres fællesskab. Uddannelsen er med andre ord rettet mod alle dem, I gerne vil
have til at være ledere, som ikke allerede er det.
Den grundlæggende lederuddannelse bygger på
to elementer: Oplæring i kredsen og et kursus i
landsdelen. Opgaven for jer er at oplære de nye og
kommende ledere i den måde, I laver FDF på. Landsdelen og forbundssekretærerne tager sig af at lære
de nye og kommende ledere, hvordan FDF hænger
sammen, og hvordan vi er forbundne. Oplæringen i
kredsen består
af 15 temaer, som I skal strukturere til et oplærings
forløb sammen med de nye og kommende ledere.
På FDF.dk og her i mappen vil du kunne finde
vejledninger og inspirationsmatiale til de 15 temaer.
Det er valgfrit, om I vil bruge vejledningerne, eller om
I selv vil finde på måder at håndtere de 15 temaer.
Ud over vejledningsmappen her kan I bruge
materialet ”Overblik til nye og kommende ledere”,
som er et strukturvæktøj, som kan hjælpe jer med at
skabe s
 ammenhæng og overblik i oplæringsforløbet. I
kan finde materialet på FDF.dk og bestille flere trykte
eksemplarer i trykkeriet.

Det vil også være forskelligt, hvor lang tid de nye
og kommende ledere hver især skal bruge for at
gennemføre oplæringen. Oplæringen kan som
udgangspunkt gennemføres på ½ til 1 år. For k
 redsens
unge anbefaler vi dog, at I strækker oplæringen
længere og ser deres tid som kommende ledere som
et længere forløb, som starter, når I begynder at give
dem lederansvar i kredsen. I kan altså vælge at bruge
alt mellem 6 måneder og 5 år på at lære jeres nye og
kommende ledere op. Det er helt op til jer og de nye
og kommende ledere og deres behov.
Ud over oplæringen i kredsen og kursus for nye og
kommende ledere anbefaler vi, at I supplerer den
grundlæggende lederuddannelse med kurser på både
netværks-, landsdels- og forbundsplan.

Oplæring i fællesskab
Som kredsleder kan det godt være en mundfuld at
lære nye og kommende ledere op, samtidig med alle
de andre opgaver, der skal løses i kredsen. Derfor
håber vi også, at du vil involvere de øvrige ledere i
kredsen, så de varetager forskellige temaer, hvor de
selv er skarpe. På den måde får du også introduceret de nye og kommende ledere til de ledere, som
allerede er i kredsen. Og de får mulighed for at lære
hinanden at kende gennem oplæringsforløbet. I de
enkelte temavejledninger har vi beskrevet, om det er
bedst at du som kredsleder selv behandler temaet,
eller om en anden leder i kredsen kan varetage det.

Afslutning
Afslutningsvis vil vi igen sige tak for, at du hjælper
med at lære de kommende generationer af ledere op i
FDF. Vi har alle et ansvar for at skabe gode oplevelser
for børn og unge ved at sikre, at de møder kvalificerede ledere i deres tid i FDF. Det er vi dybt taknemmelige for, at du tager del i, så børn og unge også de
næste mange år kan få et ståsted at møde verden fra.
Vi har samlet en FAQ på FDF.dk, som måske kan
give svar på de spørgsmål, som du måtte sidde tilbage med. Du kan også skrive til uddannelsesforum@
fdf.dk, hvis du ikke finder svar i FAQ’en

Oplæringen

Materialet er redigeret af

Som tidligere nævnt består oplæringen af 15 temaer.
Alle 15 temaer er de samme for alle nye og kommende ledere, men det vil være forskelligt, hvor dybt
I behandler hvert enkelt tema. For at have været
igennem oplæringen i kredsen skal alle 15 temaer
behandles på den vis, I selv finder bedst i kredsen.
I kan bruge vejledningsmaterialet her i mappen, eller
bruge ø
 velser og forløb som I selv finder på. Til sidst
i hver temavejledning finder du en tjekliste, som du
kan kopiere og udlevere til de nye og kommende
ledere, hvis I bruger vejledningsmaterialet i mappen
her.
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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 og overblik over temaet ”Opstartssamtale”. Temaet er
som udgangspunkt det første tema for alle, som skal læres op i kredsen. Modulet danner
ramme om den første tid i kredsen og FDF. Det er her, I skal forventningsafstemme, strukturere resten af oplæringen, tale om hvad FDF er for en størrelse og generelt set hjælpe de nye
og kommende ledere godt i gang.

Temaets omfang

Dette tema kan skaleres op og ned i omfang baseret på hvor meget forhåndsviden, de nye og
kommende ledere har om FDF i forvejen. Ofte vil du dog opleve, at det bliver samme omfang
for langt de fleste nye og kommende ledere. Vi anbefaler, at temaet er en samtale på ca. 1
time. Temaet kan både afholdes med de nye og kommende ledere en og en eller i grupper
med flere sammen. Vi anbefaler, at det er kredslederen/kredsledelsen, som afholder dette
tema.

Fokusområder

Temaet her har følgende fokusområder:
: Forventningsafstemning
: Struktur af uddannelsen
: Formålet med uddannelsen
: Rammesætning af FDF
: Afklaring
Under de forskellige overskrifter kan du finde de konkrete mål for fokusområderne, få
inspiration til hvordan du kan arbejde med de forskellige fokusområder og læse hvor du kan
søge yderligere inspiration.

Opstartssamtale
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Indledning

Forventningsafstemning
Fokusområdets mål
Kredsen og de nye og k
 ommende
ledere får m
 ulighed for at tale om
hvilke forventninger, de har til hin
anden – både i o
 plæringstiden og i
arbejdet i kredsen e
 fterfølgende.

Sådan kan du gøre

Sørg for at sætte god tid af til at holde samtalen. Find et tidspunkt, hvor I ikke har for meget
andet på programmet før eller efter samtalen, så der ikke kommer unødige forstyrrelser.
Start samtalen med at skabe en hyggelig og afslappet atmosfære med enten smalltalk, en
sang eller en lille leg. Det kan være alt fra ”Sten-saks-papir” til ”British Bulldog”, afhængigt af
hvor mange og hvilke typer nye og kommende ledere du skal afholde temaet med.
Efter en blød opstart kan du dreje samtalen ind på den egentlig forventningsafstemning. Sørg
for at gøre plads til at de nye og kommende ledere kan stille dig spørgsmål undervejs i samtalen, så det ikke bliver til et interview eller en jobsamtale. Tag fx udgangspunkt i følgende
spørgsmål:
:
:
:
:
:
:

Hvad har givet dig lyst til at blive leder i FDF?
Hvad mener du er vigtigt, at børn og unge får med sig fra FDF?
Hvilke interesser har du ud over FDF?
Hvilken baggrund har du med dig ind i FDF?
Er der noget særligt, du gerne vil bidrage med?
Er der noget særligt, du gerne vil lære i din tid i FDF?

Opstartssamtale
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Struktur af uddannelsen
Fokusområdets mål
De nye og kommende l edere får
en konkret plan over, h
 vordan
oplæringen i kredsen k
 ommer
til at forløbe.

Sådan kan du gøre

Find materialet ”FDFs grundlæggende lederuddannelse – Overblik til nye og kommende
ledere” frem og drøft de forskellige temaer med den nye eller kommende leder.
Drøft med den nye eller kommende leder, hvilke temaer vedkommende allerede har noget
baggrund indenfor. En senior vil sandsynligvis have mere viden om FDF-aktiviteter og mærker, end en ny forældre-leder har. Tal også om hvorvidt I vil bruge vejledningsmaterialet til de
forskellige temaer, eller om I bruger jeres egen struktur i kredsen.
Aftalt hvor lang tid den nye eller kommende leder forestiller sig, at oplæringen skal tage i alt.
Planlæg herefter rækkefølgen på de forskellige temaer. Inddrag gerne de ledere i kredsen, som
bedst kan varetage de forskellige temaer, som temaansvarlige.
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Formålet med uddannelsen
Fokusområdets mål
De nye og kommende ledere
bliver sat ind i baggrunden for
lederuddannelse og fundamentet
for at være leder i FDF.

Sådan kan du gøre

Tag udgangspunkt i den nye eller kommende leders egen erfaring
med uddannelse generelt. Tal om hvilke erfaringer og perspektiver vedkommende har fået
med sig fra de uddannelser, han/hun har været igennem selv.
Fortæl derefter om grundlaget for, hvorfor det er vigtigt, at vi uddanner ledere i FDF. Her kan
du fx nævne følgende argumenter:
: Vi kan uden bekymringer sætte vores leder”kollegaer” til de samme o
 pgaver, som vi selv
kan løse
: Vi får gjort de nye og kommende ledere klar over, hvad de selv har på hjerte
: Vi får afklaret grundlæggende regler, normer og kulturer i kredsen

Find mere viden og inspiration

Her kan du læse om nogle af de forskellige p
 erspektiver, vi har på uddannelse i FDF.
FDF.dk/DGL

Opstartssamtale
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Rammesætning af FDF
Fokusområdets mål
De nye og kommende ledere får et
 rundlæggende indblik i FDFs for
g
mål, ambition, værdier, pædagogik
og historie.

Sådan kan du gøre

Start med et kort historisk oprids af FDF. Her kan du nævne følgende begivenheder:
: FDFs stiftelse i 1902 for at give drengene på Frederiksberg et alternativ til søndagsskolen.
: Indførelsen af væbneridrætten i 1919
: FPFs stiftelse i 1952, hvor pigerne også fik mulighed for at tage del i de samme oplevelser
som drengene.
: Betænkningen i 1960’erne, hvor FDF skiftede børnesyn og struktur.
: Sammenlægningen i 1974
: Ambitionens vedtagelse i 2014
Efter det korte oprids kan du lede samtalen ind på den ideologiske del.Her kan du præsentere
ambitionen, som har givet os et andet sprog for det, vi gerne vil, ud over formålet. Drøft herefter hvilken betydning den nye eller kommende leder selv lægger i ambitionen og formålet.
Tal herefter om FDFs værdier og den pædagogik, som ligger til grund for vores møder.

Find mere viden og inspiration

Her kan du læse om både FDFs historie, struktur, vedtægter, ambitionen, værdierne og om,
hvad hovedbestyrelsen mener om dem.
FDF.dk/DGL
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Afklaring
Fokusområdets mål
De nye og kommende l edere får
mulighed for at a
 fklare e
 ventuelle
tvivlsspørgsmål i s lutningen af
opstartssamtalen.

Sådan kan du gøre

Begynd så småt at runde samtalen af. Prøv at samle op på de snakke,
du og den nye eller kommende leder har haft gennem samtalen.
Lad herefter den nye eller kommende leder stille de spørgsmål, som vedkommende måtte
have efter snakken.
Husk herefter at lave aftaler om, hvordan den nye eller kommende leder kommer godt videre
med oplæringen i kredsen.

Opstartssamtale
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Afrunding
Her runder vi temaet ”Opstartssamtale” 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

Opstartssamtale
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Tjekliste
Opstartssamtale
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:
Har fået mulighed for at tale med kredsen om dine og kredsens forventninger til både
den oplæring, du skal igennem og det arbejde, du skal lave i FDF.
Har fået en konkret plan over det uddannelsesforløb, du skal
igennem i FDF.
Er blevet sat ind i baggrunden for lederuddannelse og fundamentet for at være leder i
FDF.
Har fået et grundlæggende indblik i FDFs formål, ambition, værdier, pædagogik og
historie.
Har fået mulighed for at afklare de tvivlspørgsmål, du måtte have,
når I er ved at være igennem opstartssamtalen.

•
•
•
•
•

Opstartssamtale
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KREDSENS
TRADITIONER OG
SÆRPRÆG

DET FORPLIGTENDE
FÆLLESSKAB

ARBEJDS
FÆLLESSKABET
I KREDSEN

FÆLLESSKABET
OG LEDERNE I
KREDSEN

Version februar 2021 • Fofo Rieke Poppe, Thomas Grinderslev

Kære temaansvarlig,

I denne vejledning finder du inspiration og overblik over temaet ”Vores FDF-kreds”. Temaet
danner ramme om kulturen i kredsen og i FDF.
I temaet vil du skulle hjælpe den nye eller kommende leder godt ind i jeres fællesskab
i kredsen ved at sætte fokus på både jeres traditioner, særpræg og hvad der gør jeres
fællesskab unikt.

Temaets omfang

Dette tema kan skaleres op og ned i omfang baseret på, hvor meget forhåndsviden de nye
og kommende ledere har om FDF. Ofte vil du dog opleve, at det bliver samme omfang for
langt de fleste nye og kommende ledere. Vi anbefaler, at temaet er en samtale på ca. 1 time.
Temaet kan både afholdes med de nye og kommende ledere én og én eller i grupper med
flere sammen. Vi anbefaler, at det er kredslederen/kredsledelsen, som afholder dette tema.

Fokusområder

Temaet her har følgende fokusområder:
: Kredsens traditioner og særpræg
: Arbejdsfællesskabet i kredsen
: Fællesskabet og lederne i kredsen
: Det forpligtende fællesskab
Under de forskellige overskrifter kan du finde de konkrete mål for fokusområderne,
få inspiration til hvordan du kan arbejde med de forskellige fokusområder og læse hvor
du kan søge yderligere inspiration.

Vores FDF-kreds
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Kredsens traditioner og særpræg
Fokusområdets mål
Den nye leder får kendskab til
kredsens traditioner og særpræg.

Den nye leder bliver i stand til
at videreføre de t raditioner, som
kendetegner kredsen.

Sådan kan du gøre

Start med at spørge den nye eller kommende leder ind til, om der er nogle særlige traditioner
eller særpræg ved kredsen, vedkommende a
 llerede selv har opdaget. Tal herefter om dem og
forsøg at forklare, hvorfor I gør som I gør.
Gennemgå kredsens sæsonplan og fortæl om, hvad de forskellige a
 rrangementer er, og hvad
der gør dem til noget særligt for jeres kreds.
Tag en samtale om de ting, I plejer at gøre i kredsen, og hvad der ligger bag, når I ”plejer” at
gøre noget på en bestemt måde.
Fortæl nogle få, korte anekdoter, som kan være med til at rammesætte kredsens traditioner
og særpræg. Det kan fx være fortællinger fra særlige lejre, baggrunden for forskellige
kalde-navne eller hvorfor kredshuset ser ud på en bestemt måde.
Hvis I allerede har lavet en fortælling om jeres kreds, er det også en
god idé at fortælle den nye eller kommende leder om denne fortælling
i denne samtale.

Find mere viden og inspiration

Vil I gerne finde kredsens egen fortælling, kan du finde materialer hertil
på følgende link:
FDF.dk/DGL

Vores FDF-kreds
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Deadlines som frivillig
Fokusområdets mål
Den nye leder får lavet
aftaler med deres
nærmeste medledere
om, hvordan deres
arbejdsfælleskab skal
fungere.

Den nye leder får
mulighed for at
opleve forskellige
arbejdsfællesskaber i
kredsen.

Den nye leder får
mulighed for at få
sparring på deres egen
rolle i arbejdsfælles
skabet.

Sådan kan du gøre

Planlæg et møde med lederne på det hold, som den nye eller kommende leder skal være
medleder på. På mødet kan du fx tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
: Hvad kan I gøre for at få de bedste rammer for at arbejde sammen?
: Hvilke styrker og udfordringer har I hver især i arbejdet med holdets børn og unge?
: Hvad kan I hver især gøre for at give de andre ledere på holdet de b
 edste betingelser for at
lykkes?
: Hvilke rammer skal I have på holdet; fx ift. afbud, fremmøde, planlægning og sparring?
Aftal med kredsens forskellige hold for børn og unge, at den nye eller kommende leder
deltager på et enkelt møde på de forskellige hold for
at se, hvordan de forskellige arbejdsfællesskaber i kredsen fungerer.
Afhold en sparringssamtale med den nye eller kommende leder, når vedkommende har
været i gang med lederarbejdet i noget tid. Denne samtale kan fx være en del af temaet
”Opfølgningssamtale”. Til sparringssamtalen kan I tale om følgende:
: Hvad har været nemt og svært i arbejdsfællesskabet?
: Har du lagt mærke til ting, som er uhensigtsmæssige i arbejdsfællesskabet?
: Har du lært noget af de andre arbejdsfællesskaber i kredsen?

Vores FDF-kreds
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Fællesskabet og lederne i kredsen
Fokusområdets mål
Den nye leder bliver introduceret
til de forskellige ledere i kredsen.

Den nye leder kender forskellige
anekdoter om kredsens ledere.

Sådan kan du gøre

Introducer den nye eller kommende leder på et ledermøde. Lad herefter kredsens ledere
fortælle om sig selv, og samtidig kan sidemanden fortælle en anekdote om den pågældende
leder.
Lav et vendespil med billeder af kredsens ledere på nogle kort og navne på andre, og lad den
nye eller kommende leder øve sig i navnene hjemme.
Planlæg et socialt lederarrangement, hvor I kan ryste lederflokken sammen. Det behøver ikke
være en særskilt aften, men kan også
sagtens være før eller efter et børnemøde eller ledermøde i kredsen.

Vores FDF-kreds
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Det forpligtende fællesskab
Fokusområdets mål
Den nye leder er med til at drøfte
hvilke forventninger, kredsens
ledere har til hinanden.

Den nye leder er med til at drøf
te, hvordan kredsens fællesskab
forpligter lederne på hinanden.

Sådan kan du gøre

Planlæg et ledermøde, hvor I har tid til at drøfte kredsens
forpligtende fællesskab.
På mødet kan I tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
: Hvad er det bedste, man kan gøre i kredsen, for at bidrage til fællesskabet?
: Hvad svækker fællesskabet i kredsen?
: Hvilke forventninger har vi til hinanden i kredsen?
: Hvor vigtigt er det, at alle ledere løfter lige meget i kredsen?
: Beskriv den perfekte leder i kredsen.
: Hvordan forpligter jeres fællesskab jer på hinanden?

Vores FDF-kreds
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Afrunding
Her runder vi temaet ”Vores FDF-kreds” 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, 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

Vores FDF-kreds
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Tjekliste
Vores FDF-kreds
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.
Kan være med til at videreføre kredsens traditioner og særpræg.
Har fået talt med dine nærmeste medledere om, hvordan jeres 
arbejdsfællesskab skal indrettes.
Har oplevet forskellige arbejdsfællesskaber i kredsen.
Har fået mulighed for at få sparring om din egen rolle i
arbejdsfællesskabet.
Ved hvem de forskellige ledere i kredsen er.
Kender nogle forskellige anekdoter om kredsens ledere.
Har deltaget i et socialt lederarrangement.
Har været med til at drøfte ledernes forventninger til hinanden i kredsen.
Har været med til at drøfte, hvordan kredsens fællesskab forpligter.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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FDFs grundlæggende
lederuddannelse
Møde- og sæsonplanlægning

SAMMENHÆNG I
SÆSONEN
KREDSENS
ÅRSHJUL

MØDETS OP
BYGNING OG
GENNEMFØRSEL
DET GODE MØDE

Tak fordi du har påtaget dig ansvaret for at lære nye og kommende ledere op i din kreds. I
denne vejledning finder du inspiration og overblik over temaet ”Møde- og sæsonplanlægning”.
I temaet vil du støtte kredsens nye og kommende ledere i at opbygge hensigtsmæssige systemer og rutiner til planlægning af aktiviteterne i kredsen. Der vil både være fokus på det, der
binder sæsonen sammen, og det helt nære i hvordan et møde bedst tilrettelægges.

Temaets omfang

Dette tema kan skaleres op og ned i omfang baseret på hvor meget forhåndsviden, de nye og
kommende ledere har om FDF. Ofte vil du dog opleve, at det bliver samme omfang for langt
de fleste nye og kommende ledere. Nogle fokusområder kan klares med korte møder eller
samtaler med de nye og kommende ledere, mens andre vil kræve tid til, at de nye og kommende ledere selv øver sig og løbende sparrer med dig. Temaet kan både afholdes med de
nye og kommende ledere én og én eller i grupper med flere sammen. Vi anbefaler, at det er
en af lederne på den nye eller kommende leders hold, som afholder dette tema.

Fokusområder

Temaet her har følgende fokusområder:
: Kredsens årshjul
: Sammenhæng i sæsonen
: Det gode møde
: Mødets opbygning og gennemførsel
Under de forskellige overskrifter kan du finde de 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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Kære Tematemaansvarlig,

Kredsens årshjul
Fokusområdets mål
De nye og kommende ledere får
kendskab til de arrangementer,
aktiviteter og lejre,
som kredsen har tradition for
at afholde, samt hvordan disse
typisk planlægges.

Sådan kan du gøre

Print en kalender, hvor du fører kredsens arrangementer, aktiviteter og lejre ind.
Aftal et møde med den nye eller kommende leder, hvor I gennemgår kredsens årshjul.
Gennemgå kredsens arrangementer, aktiviteter og lejre én efter én på mødet, og tal om, hvad
der typisk indgår i planlægningen af de forskellige elementer.
Opfordr den nye eller kommende leder til at tage del i planlægningen af en eller flere af
kredsens arrangementer, aktiviteter eller lejre.

Find mere viden og inspiration

Der findes mange forskellige bud på, hvordan et årshjul kan sættes op.
Søg efter årshjul på din yndlingssøgemaskine eller FDF.dk, og leg lidt med mulighederne.
Du kan også finde et bud på årshjul på
FDF.dk/DGL
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Sammenhæng i sæsonen
Fokusområdets mål
De nye og kommende l edere tager
del i planlægningen og struk
tureringen af en hel eller dele af
en sæson på et klassehold.

De nye og kommende ledere får
viden om, hvordan en sæson
kan struktureres med øje for
både v
 ariation og sammenhæng
i møderne og sammenhæng med
kredsens årshjul.

Sådan kan du gøre

Få den nye eller kommende leder til at tage del i sæsonplanlægningen på det klassehold,
vedkommende skal være leder på. Er planlægningen for sæsonen allerede lavet, bør du
opfordre holdets øvrige ledere til at dele sæsonen op i mindre dele og herefter holde et
møde, hvor de kan drøfte næste del på ny. Således inddrages den nye eller kommende
leder også.
Præsentér materialet ”Den gode sæson” for den nye eller kommende leder, og tal med
vedkommende om forskellen på sammenhæng og variation i sæsonens møder.

Find mere viden og inspiration

Du kan finde materialet ”Den gode sæson” på
FDF.dk/DGL
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Det gode møde
Fokusområdets mål
De nye og kommende ledere indgår
i en dialog om det gode møde for
både børn og voksne på klasse
holdet.

Sådan kan du gøre

Opfordr den nye eller kommende leder til at aftale et møde med de
øvrige ledere på klasseholdet.
Giv den nye eller kommende leder følgende spørgsmål med, som klasseholdet kan tage
udgangspunkt i i deres drøftelser.

Børn og unge

: Hvad kan vi gøre, for at alle børn og unge på holdet føler sig set på alle vores møder?
: Hvad kan vi gøre, for at holdets børn og unge får indflydelse på vores møder?
: Hvad kan vi gøre for at hjælpe holdets børn og unge med at gøre deres venskaber bedre og
danne nye venskaber?
: Hvad kan vi gøre for at skabe et stærkt fællesskab mellem holdets børn og unge?
: Hvad kan vi gøre for at få nye børn og unge godt ”integreret” på holdet?

Ledere

: Hvad er vigtigt for os hver især for at få et godt arbejdsfællesskab på holdet, og hvad kan vi
gøre for at imødekomme hinandens ønsker?
: Hvad har vi hver især af styrker og udfordringer, og hvad kan vi gøre for at fordele
opgaverne godt imellem os?
: Hvad kan vi gøre for at være gode rollemodeller for kredsens børn og unge?
: Hvad kan vi gøre for at hjælpe nye og kommende ledere på holdet godt i gang som ledere?
: Hvad kan vi gøre for at holdets børn og unge forstår os og føler sig forstået af os?

Elementer

Hvad er de vigtigste elementer af et godt møde for os?
Hvad kan vi gøre for at skabe en god opstart og afslutning på vores møder?
Hvad kan vi gøre for at bygge kredsens traditioner og særpræg godt ind i vores møder?
Hvad skal være de faste elementer, der skaber genkendelighed for holdets børn og unge,
på vores møder?
: Hvad kan vi gøre for at lave en god rækkefølge på de faste elementer i vores møder, så
holdets børn og unge har de bedste rammer?
:
:
:
:
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Mødets opbygning og gennemførsel
Fokusområdets mål
De nye og kommende ledere får
viden om, hvordan møder med børn
og unge kan struktureres.

De nye og kommende ledere får
øvet sig i planlægning og gennem
førsel af møder for børn og unge.

Sådan kan du gøre

Start med at præsentere et eller flere af dine egne planlagte møder. Fortæl, hvordan du selv
har forberedt møderne, hvad du tager med i dine overvejelser og hvor meget tid du bruger på
at gøre dig klar.
Tal sammen om, hvor lang tid forskellige typiske FDF-aktiviteter tager og hvor meget
forberedelse, de kræver.
Aftal med den nye eller kommende leders medledere, at de afsætter nogle møder i den
kommende tid, hvor den nye eller kommende leder
kan få lov til at planlægge og afholde et møde.
Følg op på, hvordan det er gået med mødeplanlægningen og hvilke aktiviteter, der har været
svære at tidsstyre.

Find mere viden og inspiration

At planlægge FDF-møder minder på mange måder om, hvordan lærere planlægger lektioner
for eleverne. Til det bruger lærere ofte didaktiske modeller. Du kan læse om nogle didaktiske
modeller på de følgende link:
FDF.dk/DGL
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Afrunding
Her runder vi temaet ”Møde- og sæsonplanlægning” 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, 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
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Tjekliste
Møde- og sæsonplanlægning
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:
Har fået et overblik over de arrangementer, aktiviteter og lejre, som kredsen typisk holder
på et år, samt hvordan disse planlægges.
Har været med til at planlægge en hel eller dele af en sæson på et klassehold.
Har viden om, hvordan en sæson kan planlægges med øje for variation og sammenhæng i
holdets møder og sammenhæng med kredsens årshjul.
Har indgået i en dialog med dine medledere om det gode møde for både børn og voksne.
Har viden om, hvordan møder for børn og unge kan struktureres.
Har øvet dig i at planlægge og gennemføre møder for børn og unge.

•
•
•
•
•
•
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FDFs grundlæggende
lederuddannelse

FDF-pædagogik og samværsformer

FDFS PÆDAGOGIK
I PRAKSIS
AT LEGE MED
SAMVÆRSREGLER
TRØST OG OMSORG

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 ”FDF-pædagogik og samværsformer”. Temaet
dækker over FDFs pædagogik, kredsens samværsregler, trøst og omsorg og det at lege med.
På den måde spænder temaet over en bred vifte af, hvordan vi er sammen med kredsens
børn og unge. Afviklingen af dette tema varetages bedst af en kredsleder, da der også med
fordel kan inddrages øvelser for hele ledermødet. Nogle øvelser vil kunne laves på det klassehold, som den nye eller kommende leder tager del i.

Temaets omfang

Dette tema rummer primært samtale- og refleksionsøvelser. Omfanget af temaet vil derfor
ikke variere i særlig udpræget grad. Nogle af samtalerne kan med fordel tages på ledermøder
med hele lederflokken, mens andre fungerer bedst som samtaler på tomandshold, også når
der er flere nye eller kommende ledere, som er i gang med teamet sideløbende.

Fokusområder

Temaet her har følgende fokusområder:
: FDFs pædagogik i praksis
: Samværsregler
: Trøst og omsorg
: At lege med
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.

FDF-pædagogik og samværsformer

2

Version februar 2021 • Fofo Frederik Østerby Jespersen

Kære temaansvarlig,

FDFs pædagogik i praksis
Fokusområdets mål
Den nye leder får gennemgået
FDFs pædagogik

Den nye leder får drøftet FDFs
pædagogik med de øvrige l edere i
kredsen og reflekteret over, hvor
dan den kommer til u
 dtryk i prak
sis.

Sådan kan du gøre

Præsenter FDFs pædagogik for den nye eller kommende leder. Du kan bruge modellen, som
findes på FDF.dk. Tal om de to ben i pædagogikken: Mødet og Frivillighed, samt de seks elementer.

FDF-pædagogik
Grundlag:

Frivillighed

Mødet

Principper:

Frivillige voksne leder
børn og unge

Børn unge og voksne
mødes ligeværdigt

Børn og unge oplever, at de kan
få indflydelse og medansvar

Børn og unge oplever, at de
er en del af noget større

Børn og unge får viden
og færdigheder i fællesskabet

Mødet er rammen
for fælles oplevelser

Planlæg et punkt på et kommende ledermøde, hvor I sammen drøfter pædagogikken og dens
elementer. Præsenter først pædagogikken for alle lederne i kredsen og drøft den efterfølgende. I kan både tage snakken fælles eller i de klassehold, lederne fungerer på.
I kan bruge følgende spørgsmål som udgangspunkt:
: Hvordan møder vi kredsens børn og unge ligeværdigt med os?
: Hvordan sikrer vi, at det er os ledere, som leder kredsens børn og unge?
: Hvordan kan vi give kredsens børn og unge medindflydelse og medansvar?
: Hvordan giver vi kredsens børn og unge en oplevelse af at være en del af noget større?
: Hvordan hjælper vi kredsens børn og unge til at tilegne sig viden og brugbare færdigheder?
: Hvordan bruger vi kredsens møder til at skabe værdifulde oplevelser for kredsens børn og
unge?
: Er der nogle af pædagogikkens elementer, som vi er særligt gode til at underbygge?
: Er der nogle af pædagogikkens elementer, vi gerne vil være bedre til at bruge?

Find mere viden og inspiration
FDF-pædagogikken
FDF.dk/DGL
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Samværsregler
Fokusområdets mål
Den nye leder får kendskab til
kredsens samværsregler og ken
der formålet med dem.

Den nye leder får diskuteret
dilemmaer omkring samværsreg
lerne med andre ledere i kredsen.

Sådan kan du gøre

Præsenter kredsens samværsregler for den nye eller kommende leder. Bed dem forholde sig
til de forskellige regler, I har i kredsen, og drøft, hvad vedkommende tænker om de enkelte
regler. Tal også om, at vi har samværsregler både for at beskytte børn, unge og ledere og for
at spille efter nogle fælles regler. Samtidig undgår vi i højere grad krænkelser og overgreb.
Har I ikke nedskrevet jeres samværsregler i kredsen, er der god lejlighed til at gøre nu. Brug
et ledermøde på at drøfte, hvordan I ønsker samværet i kredsen skal være. I kan bruge en af
følgende modeller:
: Brug landsforbundets forslag til samværsregler i kredsene. Tag udgangspunkt i udkastet og
drøft, om der er nogle af de foreslåede regler, I ønsker at ændre.
: Tag udgangspunkt i materialet “Trivsel og tryghed” og drøft de forskellige cases i materialet.
Ud fra jeres drøftelser og svar skal I udforme nogle regler, som kan blive til samværsregler.
: Aftal et møde med jeres lokale forbundssekretær, hvor vedkommende kommer ud og hjælper jer med at facilitere samtalen om jeres samværsregler.
Husk at samværsreglerne skal revideres en gang om året.
Bed den nye eller kommende leder om at drøfte et eller flere af dilemmaerne fra materialet
“Trivsel og tryghed” med de øvrige ledere på sit klassehold. Skal I revidere eller skabe kredsens samværsregler inden for nærmeste fremtid, kan denne del fint udelades af fokusom
rådet.

Find mere viden og inspiration:
Skabelon til samværsregler
FDF.dk/DGL

Materialet Trivsel og tryghed
FDF.dk/DGL
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Trøst og omsorg
Fokusområdets mål
Den nye leder får drøftet, hvordan
og hvornår kredsens børn og unge
har behov for trøst og omsorg.

Den nye leder får reflekteret over
en konkret situation, som kræve
de trøst eller omsorg for et barn i
kredsen.

Sådan kan du gøre

Bed den nye eller kommende leder om at holde øje med situationer, hvor kredsens børn og
unge har behov for omsorg eller trøst, i den kommende tid.
Tal herefter sammen om de forskellige situationer, og om hvordan det givne barn eller ung,
ville kunne få omsorg eller trøst.
I kan også tale om mere generelle situationer. I kan tage udgangspunkt i nogle af nedenstående eksempler:
: Et barn er faldet under en fangeleg og har slået sit knæ.
: Et barn forstår ikke den aktivitet, I skal til at lave, og trækker sig ud af gruppen.
: En ung er kommet tidligt til FDF og står nu foran kredshuset og ryger og har ellers ikke
gjort det tidligere.
: En ung falder ikke naturligt ind i det fællesskab, som er på holdet, og deltager i faldende
grad i møderne.
: Et barn fortæller, under en andagt, at vedkommendes forældre skal skilles.
Spørg efterfølgende ind til den nye eller kommende leders eget forhold til at give trøst og
omsorg. Tal fx om:
: Hvad er dine grænser og udfordringer, når det kommer til trøst?
: Hvad kunne du gøre anderledes i de situationer, hvor du selv har givet trøst eller omsorg?
: Hvordan ville du trøste et andet barn i kredsen, hvis en lignende situation opstod?

FDF-pædagogik og samværsformer
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At lege med
Fokusområdets mål
Den nye leder får leget med kred
sens børn og unge, hvor vedkom
mende selv deltager i legen.

Den nye leder får drøftet, hvordan
legen ændrer sig, når de voksne
leger med.

Sådan kan du gøre

Bed den nye eller kommende leder om at prøve at tage del i de lege, som foregår på klasseholdet og afprøve forskellige roller i legen. Det kan fx være:
: Den nye eller kommende leder sætter selv en leg i gang og tager del i legen. Eksempelvis
en fangeleg, hvor lederen enten selv “er den” eller skal fanges.
: Børnene på holdet sætter selv en leg i gang og tildeler den nye eller kommende leder en
rolle.
: Den nye eller kommende leder opdager selv en leg, som børnene er i gang med, og tager
selv del i legen.
Tal herefter med den nye eller kommende leder om, hvordan legen ændrer sig, når lederne
leger med, i forhold til når børnene leger selv. Du kan fx spørge ind til:
: Hvad skete der med legen, da du selv var med i den?
: Hvordan oplever du selv det at lege med?
: Er der nogle lege, som er mere egnet til at lege med i som leder?
: Hvordan opfører børnene sig, når du leger med, i modsætning til når du ikke gør?
: Er der nogle af dine medledere, som er særligt gode til at lege med? Hvad gør dem særligt
gode til det?

Find mere viden og inspiration

Du kan læse mere om, hvorfor vi leger i FDF i værditeksterne
FDF.dk/DGL
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Afrunding
Her runder vi temaet ”FDF-pædagogik og samværsformer” 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
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Tjekliste
FDF-pædagogik og samværsformer
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:
Har gennemgået FDFs pædagogik.
Har drøftet FDFs pædagogik med andre ledere i din kreds og reflekteret over, hvordan de
kommer til udtryk i praksis.
Har kendskab til kredsens samværsregler og kender deres formål.
Har diskuteret dilemmaer omkring samværsreglerne med andre ledere i kredsen.
Har drøftet, hvordan og hvornår kredsens børn og unge har behov for trøst og omsorg.
Har reflekteret over konkrete situationer, som krævede trøst eller omsorg for et barn i
kredsen.
Har leget med kredsens børn og unge, hvor du selv tager del i legen.
Har drøftet, hvordan legen ændrer sig, når de voksne leger med.

•
•
•
•
•
•
•
•
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FDFs grundlæggende
lederuddannelse
Aktiviteter og mærker

SPÆNDET I FDFS
AKTIVITETER
MÆRKER
I KREDSEN

FORTÆLLINGER OG
TEMARAMMER
DET SKØRE,
SKÆVE OG VILDE

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 ”Aktiviteter og mærker”. Temaet ligger godt
i sammenhæng med ”Møde- og sæsonplanlægning”, idet aktiviteterne er en vigtig del af
FDF-mødet.
En vigtig pointe omkring aktiviteter i FDF er, at vi ikke er en ”fritids-skole”. Vi mødes med
børn og unge for at få oplevelser i fællesskabet, ikke for at uddanne os til noget. Vi tror på, at
vi bliver til nogen, før vi kan blive til noget. Derfor bærer meget af det inspirationsmateriale,
du kan finde på FDF.dk præg af dannelse og oplevelser og mindre af færdigheder. Det b
 etyder
ikke, at vi ikke bliver klogere og dygtigere til FDF, for det gør vi – men det er oplevelsen og
fællesskabet, vi mødes for. Det er dog altid lederen, der bestemmer og planlægger, hvad
FDFernes møder skal fyldes med. Mærkerne og de forskellige FDF-databaser er kun
inspiration.

Temaets omfang

Temaet har et smalt fokus på aktiviteter, og det kan derfor være fristende at løbe hurtigt hen
over det. Men der ligger for mange nye og kommende ledere et stort undersøgelsesarbejde i
at sætte sig ind i såvel mærkebeskrivelser som andet inspirationsmateriale. Det er derfor et
tema, som kan tages løbende op gennem perioden, hvor den nye eller kommende leder gennemgår den grundlæggende lederuddannelse.

Fokusområder

Temaet her har følgende fokusområder:
: Mærker i kredsen
: Spændet i FDFs aktiviteter
: Det skøre, skæve og vilde
: Fortællinger og temarammer
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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Kære temaansvarlig,

Mærker i kredsen
Fokusområdets mål
Den nye leder får kendskab til
FDFs mærkestruktur og hvordan
kredsen bruger og tager mærker i
praksis.

Den nye leder får prøvet at tage
en eller flere af FDFs mærker
sammen med kredsens børn og
unge.

Sådan kan du gøre

Åbn mærkedatabasen på FDF.dk sammen med den nye eller kommende leder. Gennemgå
introduktionen til mærkesystemet. I kan eksempelvis tale om, at oplevelsen er det overordnede, mens aktiviteterne er forslag, som man gerne må justere på, så de passer til den
FDF-klasse, man har.
Tal med lederen om, hvilke mærker han synes virker lettest at gå til – og læg op til, at vedkommende får puttet de møder i klassens sæsonplan inden for den nærmeste fremtid.
Læg op til, at lederen prøver et møde, hvor han følger mærkebeskrivelsen slavisk og et, hvor
han selv finder på en eller flere aktiviteter, der passer til oplevelsen.

Find mere viden og inspiration
FDFs mærkedatabase
FDF.dk/DGL

Artikel i FDF LEDEREN om mærkesystemet
FDF.dk/DGL

Aktiviteter og mærker
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Spændet i FDFs aktiviteter
Fokusområdets mål
Den nye leder får indsigt i
forskelligheden i FDFs aktiviteter.

Den nye leder prøver at p
 lanlægge
og afholde forskellige a
 ktiviteter
inden for kredsens typiske
aktiviteter.

Sådan kan du gøre

Der er næsten lige så mange FDF-kerneaktiviteter, som der er FDF-kredse. Nogle bruger det
meste af tiden på bål og friluftsliv, mens andre dyrker løb eller kreative aktiviteter.
Kig sammen på kredsens sæsonplaner. Hvad laver I mest af, og hvordan passer det med den
nye leders interesser og kompetencer? Kig derefter på mærketrådene og prøv at liste de tre
områder, som lederen er mest tryg ved og mest udfordret på.
Aftal, at den nye leder planlægger og gennemfører et par møder med udgangspunkt i tråde,
som ikke ligger blandt de tre foretrukne områder. Tal efterfølgende om, hvordan lederen greb
det an, og hvordan oplevelsen var.

Find mere viden og inspiration

Der er masser af hjælp at hente, hvis man skal planlægge møder for første gang. Kig på hylden i kredshuset; måske har I den gamle blå kasse – ellers er internettet en stor hjælp.

Aktiviteter og mærker
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Det skøre, skæve og vilde
Fokusområdets mål
Den nye leder får prøvet
at genopfinde og nytænke
gennemprøvede FDF-aktiviteter.

Sådan kan du gøre

Noget, vi er gode til i FDF, er at tænke vores klassiske aktiviteter på sjove og anderledes
måder. Derfor er det en god øvelse at prøve at lave om på nogle af de aktiviteter, vi er gode
til at lave, så de får et nyt twist eller en anden ramme.
Tag afsæt i nogle af de aktiviteter, som den nye eller kommende leder har prøvet at afholde
for holdets børn og unge i fokusområdet ”Spændet i FDF-aktiviteter”.
Tal sammen om, hvordan disse aktiviteter kunne ændres på nogle af følgende områder:
: Ramme og fortælling
: Materialer
: Placering
: Forhindringer eller ”benspænd”
: Målgruppe
Aftal herefter, at den nye eller kommende leder prøver aktiviteten af på en ny måde ud fra
jeres samtale.

Aktiviteter og mærker
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Fortællinger og temarammer
Fokusområdets mål
Den nye leder får planlagt og
afholdt et eller flere møder med
fortællinger og temarammer som
udgangspunktet for møderne.

Sådan kan du gøre

En temaramme kan være rammen for alle elementer af et møde: Opstart, de fysiske rammer
(pynt og indretning), aktiviteter og forkyndelse. En temaramme skal være så konkret, at den
bliver til at omsætte til aktiviteter, men samtidig bred nok til at den vækker fantasien.
Tal med den nye eller kommende leder om, hvordan et møde ville se ud med temarammerne:
Rummet, demokrati, cirkus og Ramasjang.
Efter samtalen kan lederen passende prøve at bruge en temafortælling med lederne på sit
hold.

Find mere viden og inspiration

Se sommerlejrmaterialerne på FDF.dk
FDF.dk/DGL
Sille og Sigurds arkiv
FDF.dk/DGL

Aktiviteter og mærker
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Afrunding
Her runder vi temaet ”Aktiviteter og mærker” 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

Aktiviteter og mærker
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Tjekliste
Aktiviteter og mærker
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:
Har kendskab til FDFs mærkestruktur og hvordan I tager og bruger mærker i kredsen.
Har prøvet at tage et eller flere mærker sammen med kredsens børn og unge.
Har indsigt i forskelligheden i FDFs aktiviteter.
Har planlagt og afholdt forskellige typer FDF-aktiviteter.
Har prøvet at genopfinde og nytænke nogle af de FDF-aktiviteter, du har lavet før.
Har planlagt og afholdt møder, hvor fortælling og temarammer har været udgangspunktet
for møderne.

•
•
•
•
•
•

Aktiviteter og mærker
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FDFs grundlæggende
lederuddannelse
Ledelse af børn

NÅR VI
BEHANDLER BØRN
FORSKELLIGT

REGLER OG
HVORNÅR DE
SKAL BØJES

AT LEDE I
FÆLLESSKAB

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 ”Ledelse af børn og unge”. Temaet handler
om, hvordan I bruger regler i arbejdet med børn og unge, at behandle børn og unge forskelligt
og hvordan I udnytter jeres styrker og svagheder til at lede i fællesskab. Temaet afholdes
bedst af en af medlederne til den nye eller kommende leder på det hold, hvor den nye eller
kommende leder deltager.

Temaet omfang

Temaet kan skaleres op og ned i omfang ud fra hvor meget erfaring med børn og unge,
den nye eller kommende leder har i forvejen - enten fra andet foreningsliv eller fra sit
professionelle virke. Nye eller kommende ledere med meget erfaring vil typisk ikke have
behov for træningsøvelserne i denne vejledning, men kan nøjes med korte samtaler og
forventningsafstemninger med sine medledere. Unge kommende ledere vil i højere grad
have behov for træningsøvelserne og dybere og tilbagevendende refleksionssamtaler med
de øvrige ledere på holdet.

Fokusområder

Temaet her har følgende fokusområder:
: Regler og hvornår de skal bøjes
: Når vi behandler børn forskelligt
: At lede i fællesskab
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.

Ledelse af børn
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Kære temaansvarlig,

Regler og hvornår de skal bøjes
Fokusområdets mål
Den nye leder får lavet regler for
holdets børn og unge sammen med
holdets øvrige ledere.

Den nye leder får reflekteret over,
hvornår reglerne for holdets børn
og unge kan bøjes og hvorfor.

Sådan kan du gøre

Dette fokusområde kan med fordel håndteres sammen med fokusområdet “At lede i
fællesskab”.
Aftal at holde et kort møde efter et af jeres børnemøder, hvor I kan tale om regler på h
 oldet.
Det kan fx være, når I skal planlægge programmet for de kommende møder. I kan fx tage
udgangspunkt i følgende emner:
: Sproget på holdet
: Ro og organisering
: Rytmer og rutiner
: Om alle skal være med til alt
: Hvad der er god adfærd på holdet
I jeres samtale om regler bør I også forholde jer til, hvad der skal til, før reglerne kan bøjes
eller bortfalde og hvorfor.

Find mere viden og inspiration

I kan bruge materialet “Den gode sæson”, når I planlægger den kommende tids møder for
holdets børn og unge. Her vil I komme ind på hvilke regler og rammer, I ønsker for holdet,
samt flere fokusområder i andre temaer.
FDF.dk/DGL

Ledelse af børn

3

Når vi behandler børn forskelligt
Fokusområdets mål
Den nye leder får, sammen med
holdets øvrige ledere, talt om,
hvordan holdets børn og unge
behandles forskelligt og hvorfor.

Sådan kan du gøre

Aftal et kort møde efter et af jeres møder med holdets børn og unge, hvor I kan tale om jeres
relationer og måder at møde de forskellige børn og unge på.
I kan tage udgangspunkt i følgende øvelse:
Fordel jer i par, alt efter hvor mange ledere I er på holdet.
Interview hinanden om et-to udvalgte børn/unge på holdet. Spørg ind til:
: Beskriv barnet eller den unge med fem ord.
: Hvad er din typiske reaktion, når du møder barnet eller den unge?
: Er der noget i barnets eller den unges adfærd, du ikke bryder dig om eller særligt
værdsætter?
: Hvordan møder du barnet eller den unge i forhold til de øvrige børn og unge på holdet?
Aftal at I på de kommende møder lægger særligt mærke til, hvordan I hver især behandler
børnene forskelligt. Prøv derefter at møde de børn, I favoriserer, mere neutralt og de børn,
I har komplekse relationer til, mere positivt.

Ledelse af børn
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At lede i fællesskab
Fokusområdets mål
Den nye leder får talt med de
øvrige ledere på holdet om, hvad
deres styrker og udfordringer er,
og hvordan de bedst kan sættes i
spil på holdet.

Sådan kan du gøre

Dette fokusområde kan med fordel håndteres sammen med fokusområdet “Regler og hvornår
de skal bøjes”.
Aftal at holde et kort møde efter et af jeres børnemøder, hvor I kan tale om jeres forskellige
måder at være leder på. Det kan fx være, når I skal planlægge programmet for de kommende
møder. Brug gerne nedenstående spørgsmål
Afsæt et punkt om jeres styrker og svagheder, når I skal planlægge den kommende tids
møder for holdets børn og unge. I kan fx bruge spørgsmålene herunder:
: Hvad er jeg god til som leder?
: Hvad har jeg brug for, at mine medledere er gode til?
: Er der noget særligt, som holdets børn og unge har brug for, at vi er gode til i fællesskab?

Find mere viden og inspiration

I kan bruge materialet “Den gode sæson”, når I planlægger den kommende tids møder for
holdets børn og unge. Her vil I komme ind på, hvordan I bruger jeres styrker og svagheder i
fællesskab, samt flere fokusområder i andre temaer.
FDF.dk/DGL

Ledelse af børn
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Afrunding
Her runder vi temaet ”Ledelse af børn og unge” 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

Ledelse af børn
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Tjekliste
Ledelse af børn og unge
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:
Har lavet regler for det hold, du er leder på sammen med holdets øvrige ledere.
Har talt med dine medledere om, hvornår I bøjer de regler, I har opsat for jeres hold.
Har talt med dine medledere om, hvordan I behandler holdets børn og unge forskelligt.
Har prøvet at behandle holdets børn og unge meget ens og meget forskelligt.
Har talt med dine medledere om jeres styrker og svagheder hver især.

•
•
•
•
•

Ledelse af børn
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FDFs grundlæggende
lederuddannelse
Forkyndelse

FORKYNDELSE I
KREDSEN

FORTÆLLINGER
FORKYNDELSES
FORMER

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 ”Forkyndelse”. I dette tema er fokus på
kredsens traditioner for forkyndelse og på at få de nye og kommende ledere til at øve sig i
at forkynde for børn og unge - Både med udgangspunkt i forskellige fortællinger, forskellige
former for andagter og ved at sætte sig selv i spil. Temaet kan både afholdes af en kredsleder,
medledere på det hold, hvor de nye og kommende ledere er ledere, eller af en leder, som er
særligt god til at forkynde i kredsen.

Temaets omfang

Dette tema kan variere meget i omfang ud fra hvor meget erfaring, de nye og kommende
ledere har med at forkynde, når I begynder arbejdet. Til nye og kommende ledere med meget
erfaring kan temaet skæres ind til fokusområdet ”Forkyndelse i kredsen”. Nye og kommende ledere med ingen eller lidt erfaring med forkyndelse vil sandsynligvis have behov for god
tid og længerevarende fokus på de to fokusområder ”Fortællinger” og ”Forkyndelsesformer”.
Temaet vil derfor variere i omfang; fra alt mellem ét kort møde og til flere måneders øvelser
med løbende opfølgning.

Fokusområder

Temaet her har følgende fokusområder:
: Forkyndelse i kredsen
: Fortællinger
: Forkyndelsesformer
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.

Forkyndelse
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Kære temaansvarlig,

Forkyndelse i kredsen
Fokusområdets mål
Den nye leder får indblik i kred
sens traditioner for forkyndelse.

Sådan kan du gøre

Aftal et møde med den nye eller kommende leder, hvor I drøfter kredsens traditioner for
forkyndelse. Du kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
: Hvorfor afholder I andagter og forkyndelse for kredsens børn og unge?
: Hvornår bruger I andagter frem for egentlig forkyndelse i kredsen?
: Hvornår afholder I typisk forkyndelse i kredsen?
: Hvordan forkynder I på de ugentlige møder?
: Hvordan afholder I forkyndelse, når I er på lejr/ture?
: Hvor meget fylder forkyndelse i jeres møde med kredsens børn og unge?
: Hvordan forkynder I for kredsens børn og unge?
: Hvordan samarbejder I med andre kirkelige organisationer om forkyndelse? Fx kirken,
KFUM/KFUK, andre menigheder m.m.
Tal med den nye eller kommende leder om, hvilke erfaringer vedkommende selv har med at
forkynde for børn og unge.

Find mere viden og inspiration

Læs om andagter og forkyndelse
FDF.dk/DGL

Forkyndelse
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Fortællinger
Fokusområdets mål
Den nye leder får præsenteret
forskellige kilder til fortællinger,
som kan bruges til forkyndelse.

Den nye leder får mulighed for
at afprøve forskellige typer af
fortællinger og drøfte disse.

Sådan kan du gøre

Tal med den nye eller kommende leder om, hvilke fortællinger kredsen bruger til at forkynde
for børn og unge. Du kan tage udgangspunkt i følgende typer af fortællinger:
: Kredsens yndlingsfortællinger
: Kredsens ”forkyndelsesbibliotek”
: Fortællinger og lignelser fra Biblen
: Eventyr og historier
: Lederens egne fortællinger og oplevelser
Bed den nye eller kommende leder om at vælge nogle af fortællingerne og bruge dem på de
kommende møder for kredsens børn og unge i forbindelse med korte andagter.
Du kan også opfordre den nye eller kommende leder til at inddrage egne perspektiver og
fortællinger fra eget liv i andagterne.
Aftal at mødes, når den nye eller kommende leder har prøvet at bruge de forskellige fortællinger, for at drøfte, hvordan børnene opfangede og forstod fortællingerne. Prøv at udlede
hvilke fortællinger, der virker særligt godt til bestemte målgrupper i kredsen.

Find mere viden og inspiration:

Find andagter med mange forskellige fortællinger
FDF.dk/DGL
Læs om andagter og forkyndelse
FDF.dk/DGL

Forkyndelse
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Forkyndelsesformer
Fokusområdets mål
Den nye leder får præsenteret for
skellige former for forkyndelse.

Den nye leder får mulighed for
at afprøve forskellige former for
forkyndelse og drøfte disse.

Sådan kan du gøre

Præsenter den nye eller kommende leder for forskellige former for forkyndelse, som I bruger i
kredsen. Du kan tage udgangspunkt i følgende:
: Oplæsningsandagt
: Musikandagt
: Dramatisering
: Rammen for andagterne
: Rummets betydning
: Find selv på flere
Tal herefter om de fortællinger, som den nye eller kommende leder har brugt i fokusområdet
om fortællinger. Bed den nye eller kommende leder om at vælge en af fortællinger og herefter
bruge den til forskellige former for andagter i den kommende tids møder med kredsens børn
og unge.
Du kan også opfordre den nye eller kommende leder til at inddrage egne perspektiver og fortællinger fra eget liv i andagterne.
Aftal at mødes, når den nye eller kommende leder har prøvet at bruge de forskellige fortællinger, for at drøfte, hvordan børnene opfangede og forstod fortællingerne. Prøv at udlede hvilke
forkyndelsesformer, der virker særligt godt til bestemte målgrupper i kredsen.

Find mere viden og inspiration

Find forskellige former for andagter
FDF.dk/DGL
Læs om andagter og forkyndelse
FDF.dk/DGL

Forkyndelse
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Afrunding
Her runder vi temaet ”Forkyndelse” 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

Forkyndelse
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Tjekliste
Forkyndelse
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:
Har fået indblik i kredsens traditioner for forkyndelse.
Har fået præsenteret forskellige kilder til fortællinger, som kan bruges til forkyndelse.
Har prøvet at afholde forkyndelse, som bruger fortællinger fra forskellige typer af kilder.
Har fået præsenteret forskellige former for forkyndelse.
Har prøvet at afholde forskellige former for forkyndelse.

•
•
•
•
•

Forkyndelse
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FDFs grundlæggende
lederuddannelse
Opfølgningssamtale

DEN FØRSTE TID

FORUNDRING
JUSTERINGER

Tak fordi du har påtaget dig ansvaret for at lære nye og kommende ledere op i din kreds. I
denne vejledning finder du inspiration og overblik over temaet ”Opfølgningssamtale”. Temaet
er tænkt som opfølgning på den første tid, hvor de nye og kommende ledere læres op i kredsen. Det vil være forskelligt, hvornår i oplæringen dette tema skal afholdes. Dog vil vi opfordre
dig til at afholde det senest to måneder efter, den nye eller kommende leder har påbegyndt
sin oplæring.

Temaets omfang

Dette tema rummer få muligheder for at skalere omfanget og vil typisk bestå af en samtale på
ca. 30 minutter pr. ny eller kommende leder, som skal gennemgå temaet. Du kan både afholde samtalen enkeltvis eller i grupper med flere nye eller kommende ledere sammen. Temaet
kan også afholdes som kortere samtaler, der forholder sig til hvert deres fokusområde. Vi
anbefaler, at det er kredslederen/kredsledelsen, som afholder dette tema. Alternativt samme
person, som afholdt temaet ”Opstartssamtale”.

Fokusområder

Temaet her har følgende fokusområder:
: Den første tid
: Forundring
: Justeringer
Under de forskellige overskrifter kan du finde de konkrete mål for fokusområderne, få
inspiration til hvordan du kan arbejde med de forskellige fokusområder og læse hvor du
kan søge yderligere inspiration.

Opfølgningssamtale
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Kære temaansvarlig,

Den første tid
Fokusområdets mål
De nye og kommende ledere får
drøftet deres første tid i kredsen
med den temaansvarlige.

Sådan kan du gøre

Dette fokusområde kan enten afholdes alene eller i forlængelse af de to øvrige fokusområder
i dette tema.
Aftal et tidspunkt med den nye eller kommende leder til at drøfte den første tid i kredsen
og sæt nogle gode rammer for samtalen. Det kan både være efter et børnemøde, ledermøde
eller et separat møde, hvor I ikke har andet på programmet.
Lad samtalen tage udgangspunkt i den nye eller kommende leders fortællinger om kredsen og den første tid, hvor vedkommende har fungeret som leder i oplæring. Fortæl at du vil
forholde dig lyttende i første del af samtalen, og at du primært vil forsøge at fokusere på at
forstå de oplevelser, den nye eller kommende leder har haft i kredsen.
Tag noter undervejs. De kan senere bruges til at gøre den første tid for nye og kommende
ledere endnu bedre. Spørg gerne ind til oplevelser, som du gerne vil have belyst bedre.
Du kan tage udgangspunkt i nogle af de følgende spørgsmål:
: Hvad husker du bedst fra oplevelsen?
: Hvad kunne have gjort oplevelsen bedre?
: Er der noget særligt, vi skal gøre i fremtiden for at sikre, at nye og k
 ommende ledere får
eller ikke får den samme oplevelse?
Giv til sidst mulighed for, at I kan drøfte nogle af de fortællinger, som
den nye eller kommende leder har delt med dig.

Opfølgningssamtale

3

Forundring
Fokusområdets mål
De nye og kommende ledere får
mulighed for at få svar på nogle
af de ting, de har undret sig over,
siden de begyndte på oplæringen i
kredsen.

Sådan kan du gøre

Dette fokusområde kan enten afholdes alene eller i forlængelse af de to øvrige fokusområder
i dette tema.
Aftal et tidspunkt med den nye eller kommende leder til at drøfte den første tid i kredsen
og sæt nogle gode rammer for samtalen. Det kan både være efter et børnemøde, ledermøde
eller et separat møde, hvor I ikke har andet på programmet.
Lad samtalen tage udgangspunkt i ting, som den nye eller kommende leder har undret sig
over, siden oplæringen begyndte. Det kan være store såvel som små ting. Tag tingene en
ad gangen og forsøg at skabe noget perspektiv og nogle svar på de ting, som den nye eller
kommende leder har undret sig over.
Forsøg at holde dig så neutral og nysgerrig som muligt overfor de ting, den nye eller
kommende leder har undret sig over. Det vil typisk være ting, som er indforstået i den uddannede lederflok og som derfor nemt kan virke utroligt indlysende for dig som modulansvarlig.

Opfølgningssamtale
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Justeringer
Fokusområdets mål
De nye og kommende ledere
får mulighed for at lave juste
ringer i strukturen for resten af
oplæringen i kredsen.

De nye og kommende ledere
får aftalt med den temaansvar
lige, hvornår de skal på kursus i
landsdelen.

Sådan kan du gøre

Dette fokusområde kan enten afholdes alene eller i forlængelse af de to øvrige fokusområder
i dette tema.
Aftal et tidspunkt med den nye eller kommende leder til at drøfte den første tid i kredsen
og sæt nogle gode rammer for samtalen. Det kan både være efter et børnemøde, ledermøde
eller et separat møde, hvor I ikke har andet på programmet.
Bed den nye eller kommende leder medbringe værktøjet ”FDFs g
 rundlæggende lederuddannelse – Overblik til nye og kommende ledere” til samtalen. Det er det samme værktøj, som
I brugte til at strukturere oplæringen til at starte med i temaet ”Opstartssamtale”. Inden
samtalen bør du selv have undersøgt, hvornår det næste kursus for nye og kommende ledere
afholdes i landsdelen. For flere datomuligheder kan du også med fordel undersøge, hvornår
samme kursus afholdes i nabolandsdelene.

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

: Er der nogle af de resterende temaer, du gerne vil have til at fylde mere eller mindre?
: Har temaerne den rigtige rækkefølge?
: Er der nogle af de temaer, du har været igennem, som du har behov for, at vi arbejder videre med?
Præsenter de forskellige datoer for kursus for nye eller kommende leder og lav en aftale med
dem om, hvornår de tager afsted, hvem der tilmelder dem og om de kender nogen, de gerne
vil afsted sammen med.

Opfølgningssamtale
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Afrunding
Her runder vi temaet ”Opfølgningssamtale” 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

Opfølgningssamtale
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Tjekliste
Opfølgningssamtale
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:
Har fået mulighed for at tale med kredsen om dine og kredsens forventninger til
både den oplæring, du skal igennem og det arbejde, du skal lave i FDF.
Har fået en konkret plan over det uddannelsesforløb, du skal
igennem i FDF.
Er blevet sat ind i baggrunden for lederuddannelse og fundamentet for at være
leder i FDF.
Har fået et grundlæggende indblik i FDFs formål, ambition, værdier, pædagogik og
historie.
Har fået mulighed for at afklare de tvivlspørgsmål, du måtte have,
når I er ved at være igennem opstartssamtalen.

•
•
•
•
•

Opfølgningssamtale
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FDFs grundlæggende
lederuddannelse
Rollemodeller

AT VÆRE EN
GOD LEDER

ADFÆRD OG SPROG

AT VÆRE FDF’ER
UDEN FOR FDF

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 ”Rollemodeller”. Temaet handler om, hvordan
man som leder skal opføre sig for at være en god leder. Både når man er til FDF, og når man
ikke er.

Temaets omfang

Temaet her afholdes bedst af en kredsleder, da to af vejledningens fokusområder foreslår processer, som med fordel kan afholdes på et ledermøde. Temaet kan afvikles gennem
kortere samtaler fordelt over en længere periode eller afholdes som én lang tema-drøftelse
på enten et ledermøde eller med den nye eller kommende leder alene. Der er få m
 uligheder
for at skalere omfanget af temaet op eller ned, med mindre den nye eller kommende ledere
allerede har taget del i drøftelser af lignende karakter.

Fokusområder

Temaet her har følgende fokusområder
: At være en god leder
: Adfærd og sprog
: At være FDFer uden for FDF
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.

Rollemodeller
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Version februar 2021 • Fofo Thomas Heie Nielsen, Henrik Barfoed Larsen

Kære temaansvarlig,

At være en god leder
Fokusområdets mål
Den nye leder får beskrevet, hvad
vedkommende forbinder med at
være en god leder.

Den nye leder får talt med de
andre ledere i kredsen om, hvad
de forbinder med at være en god
leder.

Sådan kan du gøre

Bed den nye eller kommende leder om at beskrive hvilke kvaliteter, vedkommende ser ved en
god børneleder. Lav eventuelt øvelsen på et ledermøde, hvor alle ledere får mulighed for at
beskrive, hvad de mener, en god leder er.
Bed den nye eller kommende leder om at dele sin beskrivelse af en
god børneleder med en anden leder i kredsen for at få feedback på b
 eskrivelsen.
Forsøg gerne jævnligt at lave en fælles beskrivelse for, hvad en god leder er i jeres kreds, så I
får koordineret, hvad jeres forventninger er til hinanden.

Find mere viden og inspiration

Har du brug for hjælp til at lave øvelsen som en fælles øvelse på et ledermøde, kan du
kontakte din lokale forbundssekretær og få hjælp der.

Rollemodeller
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Adfærd og sprog
Fokusområdets mål
Den nye leder får indblik i, hvor
dan forskellig adfærd og sprog
påvirker vores oplevelse af andre.

Sådan kan du gøre

Afhold en samtale med den nye eller kommende leder, hvor I drøfter forskellige eksempler på
sprog og adfærd, og hvilket signal I hver især aflæser af dem.
Du kan tage udgangspunkt i følgende eksempler:
: En leder, der altid kommer lige inden mødestart, og som oftest ingen idé har om, hvad
mødet skal indeholde.
: En leder, der altid bander.
: En leder, der altid spørger ind til, hvornår dagsordenen til det k
 ommende ledermøde
sendes ud.
: En leder, der ofte taler om de ledere, som ikke er til stede.
: En leder, der altid bruger “man”, når vedkommende taler om sig selv.
: En leder, der dukker op til mødet og ser ud til lige at være vågnet.
Drøft herefter, hvordan de forskellige eksempler kan betyde noget andet, end hvad I
umiddelbart tolkede af eksemplerne.

Rollemodeller
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At være FDF’er uden for FDF
Fokusområdets mål
Den nye leder får kendskab til,
hvilken adfærd kredsen ønsker af
deres ledere uden for FDF.

Sådan kan du gøre

Drøft på et ledermøde, hvordan I kan være gode rollemodeller for jeres medlemmer, når I ikke
er til FDF. Husk at inddrage de nye og kommende ledere i drøftelsen.
I kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
: Hvordan vil vi helst have at andre opfatter os, når vi ikke er til FDF?
: Er der adfærd, vi ønsker, at vores medlemmer kopierer fra os?
: Er der adfærd, vi ikke ønsker, at vores medlemmer kopierer fra os?
: Er der adfærd, vi gerne vil have lov til at have, når vi ikke er til FDF, selvom det ikke
er noget, vi ønsker, at vores medlemmer kopierer fra os?

Rollemodeller

5

Afrunding
Her runder vi temaet ”Rollemodeller” 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

Rollemodeller
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Tjekliste
Rollemodeller
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:
Har beskrevet, hvad du forbinder med at være en god FDF-leder.
Har hørt af dine medledere forstår ved at være en god FDF-leder.
Har fået mulighed for at reflektere over, hvordan opførsel og sprog påvirker
andres indtryk af os.
Ved, hvad kredsen forventer af din opførsel og adfærd, både når du er til FDF
og når du ikke er.

•
•
•
•

Rollemodeller
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FDFs grundlæggende
lederuddannelse
Børn i udsatte positioner

UDSATTE
POSITIONER

FDFS SOCIALE
ANSVAR

FORM

AT VÆRE LEDER
FOR BØRN I 
UDSATTE
POSITIONER

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 ”Børn i udsatte positioner”.
I temaet vil I drøfte, hvad det vil sige at være i en udsat position, hvordan vi i FDF gerne vil, at
der er plads til alle og hjælpe den nye leder til at gøre dette muligt. Temaet varetages bedst
af en leder, som i forvejen har erfaring med at håndtere børn i udsatte positioner.

Temaets omfang

Omfanget vil variere alt efter, om der er tydelige retningslinjer og drøftelser, som den nye leder kan blive præsenteret for, eller om det mere er en kultur, som skal læres eller noget, hele
kredsen tager som en fælles drøftelse.
Undervejs vil materialet her give inspiration til, hvordan temaet kan skaleres op og ned, alt
efter om det skal være for den enkelte nye leder eller for alle i kredsen.
Er der flere nye ledere, er anbefalingen, at I tager drøftelserne om dette tema sammen.

Fokusområder

Temaet her har følgende fokusområder:
: Udsatte positioner
: FDFs sociale ansvar
: FORM
: At være leder for børn i udsatte positioner
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.

Børn i udsatte positioner
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Version februar 2021 • Fofo Jacob Warrer, Thomas Heie Nielsen

Kære temaansvarlig,

Udsatte positioner
Fokusområdets mål
Den nye leder får viden om, hvad
det vil sige at være i en udsat
position.

Den nye leder får indblik i
kredsens børn og unge ift.
udsathed.

Sådan kan du gøre

Bed den nye leder om at tegne et barn eller giv lederen en tegning af et barn.
Lederen skal rundt om barnet skrive de udsatte positioner, lederen tænker, at barnet kan
være i.
Tal om, hvad det vil sige at være i en udsat position.
Drøft om lederen ved, om der er nogle børn på holdet eller i kredsen, som er i en af disse
positioner.

Find mere viden og inspiration
FORM bogen
FDF.dk/DGL

Hvad er børn/unge i udsatte positioner?

Børn og unge i udsatte positioner er en sammensat gruppe.
Det kan være børn fra familier med en svag socioøkonomisk baggrund, børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller børn, der i bestemte situationer befinder sig uden for fællesskabet. At være i en udsat position er dynamisk og kontekstbestemt. Det kan være, at barnet
har mistet en forældre og er i sorg, eller at forældrene skal skilles. Det er vigtigt at huske på,
at barnet kan være i en udsat position i kort eller lang tid.
Vi har i FDF en lang og god tradition for at tage hånd om børn og unge i udsatte positioner.
Det ligger på mange måder i FDFs kultur og i den måde, vi bedriver FDF lokalt og nationalt.

Børn i udsatte positioner
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FDFs sociale ansvar
Fokusområdets mål
Den nye leder får kendskab til,
hvordan kredsen løfter sit sociale
ansvar.

Den nye leder får indblik i, hvilke
støttemuligheder der er ift. øko
nomi.

Sådan kan du gøre

Hvis kredsen har nedskrevet, hvorledes den løfter et socialt ansvar, skal du tage udgangspunkt i det.
Hvis kredsen ikke har det, kan det være en drøftelse, I skal afholde i hele lederflokken og ikke
kun med de nye og kommende ledere.

For den nye leder

Gennemgå kredsens holdning/nedskrevne retningslinjer ift. kredsens sociale ansvar.

For hele kredsen

For at lave en systematik er det en god idé at opsætte visioner og mål for kredsens arbejde
med børn i udsatte positioner. Hvordan vil I som kreds forholde jer til dette emne?
: Drøft på leder- eller bestyrelsesmødet, hvad kredsens sociale profil skal være?
: Hvad skal fortællingen om kredsen være på det sociale område?
: Gennemgå kredsens nuværende praksis og notér, hvad der vil være godt at forandre.
: Når I har en liste, bliver I nødt til at prioritere jeres indsatsområder, så I ikke drukner i de
gode viljer. Tag de lavthængende frugter først.
: Lad kredsen lave en fast aftale med det lokale menighedsråd om specifik støtte (alle menighedsråd har mulighed for og pligt til at bruge penge på lokal diakoni).
: Lad kredsen indgå aftaler med lokale virksomheder, Y’s Men’s Clubber, Lions eller Rotary, så
de kan ”adoptere” en eller flere børn ved, at de betaler børnenes kontingenter.
: Søg kommunernes ”Fripas”-ordninger (eller lignende), hvor der gives tilskud til deltagelse
i lokalt foreningsarbejde. Det er ordninger målrettet børn og unge fra økonomisk udsatte
familier.

Find mere viden og inspiration
FORM bogen
FDF.dk/DGL

Børn i udsatte positioner
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FORM
Fokusområdets mål
Den nye leder får kendskab til,
hvad FORM betyder.

Den nye leder får indblik i,
hvordan FORM kan anvendes
i planlægning af møder samt i
mødet med børn og unge.

Sådan kan du gøre:
F – forudsigelighed

: Gennemgå årshjulet for kredsens arrangementer og snak om traditioner m.m.
: Lav i samarbejde med den nye leder en brainstorm over, hvilke ritualer man kan lave for
mødets start, slut eller når der skal være stille m.m.
: Overvej, om I mangler nogle helt konkrete ting i kredshuset, der kan styrke forudsigeligheden til jeres møder (tavle, kridt, klistermærker mv.).
: Drøft, hvordan dette kan hjælpe kredsens børn og unge gennem forudsigelighed.

O – opmærksomhed

Øvelse: At lytte
: Bed den nye leder fortælle om en stjernestund ved FDF o. lign.
: Begynd at blive mere og mere uopmærksom; fx ved at kigge væk, bladre i dine papirer, giv
ingen eller få lyde tilbage m.m.
: Slut efter ca. 1 min. eller når du kan mærke, at det bliver for ubehageligt for jer.
: Tal efterfølgende om oplevelsen.
Drøft efterfølgende, hvilke muligheder man har som leder for at give opmærksomhed til alle
børn.

Børn i udsatte positioner
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FORM - fortsat
R – rummelighed

Øvelse: Plads til alle?
Læs casen:
Klokken nærmer sig 17, og puslingelederen spejder mod parkeringspladsen. Kommer 7-årige
Georg i dag eller ej. Hvis han ikke kommer, bliver det et roligt møde, hvor det program, der er
planlagt, kan gennemføres. Hvis han kommer, bliver det en lang konflikt, hvor det mere handler om at holde ham fra at kravle under bordene, over stolene eller hænge i gardinerne. Puslingelederen sukker. Han kommer, og Georg-Gardin (som lederne kalder ham, uden han hører
det) indtager kredshuset. Det bliver igen et af de møder, hvor et enkelt barn tager toppen af
fornøjelsen for puslingelederne, og hvor de andre børn tydeligvis er irriterede på ham.
Opgave:
Lav liste med to kolonner: For og Imod.
: Argumenter for og imod, at Georg skal blive i kredsen og skriv jeres bud i de to kolonner.
: Hvilken liste er lettest at lave? Hvorfor? Hvilke to argumenter er vigtigst for – og hvilke to
er vigtigst i mod?

M – mening

Øvelse: Hvad gør FDF meningsfyldt?
Drøft, hvad der gør FDF meningsfuldt for den nye leder
: Supplér med hvad der giver mening for dig
: Overvej sammen, hvad der giver mening for forskellige børn på holdet

Find mere viden og inspiration:

Socialudvalget fortæller om FORM
FDF.dk/DGL

Børn i udsatte positioner
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At være leder for
børn i udsatte positioner
Fokusområdets mål
Den nye leder får kendskab til,
hvilke muligheder kredsen har for
støtte og hjælp.

Den nye leder får indblik i,
hvordan han/hun kan få hjælp/
sparring, når det er svært.

Sådan kan du gøre

Udarbejd sammen et visuelt overblik over hvilken hjælp, der kan fås til hvad. Du kan se et
eksempel herunder.

ØKONOMI

SÆTTE RAM
MER MM.

KONFLIKTER

LEDERENS
ØNSKE TIL
HJÆLP

KREDSEN

LEDERNE

HOLDETS LEDERE

??

MENIGHEDSRÅDET

KREDSLEDELSEN

KREDSLEDELSEN

KOMMUNEN

Find mere viden og inspiration

Oplæg til bestyrelse og/eller ledergruppen om FORM og det sociale ansvar kan bookes ved at
skrive til FORM@FDF.dk

Børn i udsatte positioner
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Afrunding
Her runder vi temaet ”Børn i udsatte positioner” 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

Børn i udsatte positioner
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Tjekliste
Børn i udsatte positioner
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:
Har viden om, hvad det vil sige at være i en udsat position.
Har indblik i kredsens børn og unge ift. udsathed.
Har kendskab til, hvordan kredsen løfter et socialt ansvar.
Har indblik i, hvilke økonomiske støttemuligheder der er for børn og unge i udsatte
positioner.
Har kendskab til, hvad FORM betyder.
Har indblik i, hvordan FORM kan anvendes i planlægningen af møder, samt i mødet med
kredsens børn og unge.
Har kendskab til, hvilke muligheder kredsen har for støtte og hjælp.
Har indblik i, hvordan du kan få sparring og hjælp, når det er svært at håndtere børn og
unge i udsatte positioner.

•
•
•
•
•
•
•
•

Børn i udsatte positioner
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FDFs grundlæggende
lederuddannelse
Forældrekontakt

PLATFORME TIL
KOMMUNIKATION

FDF FRA EN FORÆL
DERS PERSPEKTIV

INDDRAGELSE AF
FORÆLDRE

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 ”Forældrekontakt”. Temaet her forholder sig
til, hvordan I, som kreds, kommunikerer med medlemmernes forældre, hvordan de opfatter
jeres kreds, og hvordan I inddrager dem i løsningen af jeres opgaver. Temaet varetages bedst
af en kredsleder eller et medlem af bestyrelsen, men kan også varetages af ledere, som har
en del erfaring med at kommunikere med medlemmernes forældre.

Temaets omfang

Temaet er primært bygget op af længerevarende opgaver, som den nye eller kommende leder
skal løse mellem korte refleksionssamtaler. Det vil være forskelligt, hvor meget I behøver at
dykke ned i de enkelte opgaver alt efter hvilken person, I har med at gøre. Fokusområdet
“FDF fra en forælders perspektiv” kan uden problemer skæres væk, hvis I har med en ny “forælder-leder” at gøre.

Fokusområder

Temaet her har følgende fokusområder
: Platforme til kommunikation
: FDF fra en forælders perspektiv
: Inddragelse af forældre
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.

Forældrekontakt

2

Version februar 2021 • Fofo Kasper Henriksen

Kære temaansvarlig,

Platforme til kommunikation
Fokusområdets mål
Den nye leder får kendskab til,
hvordan kredsen kommunikerer
med medlemmernes forældre.

Den nye leder får drøftet hvilke
fordele og ulemper, der er ved de
forskellige platforme og h
 vilke
budskaber, der trænger bedst
igennem.

Sådan kan du gøre

Afhold et kort møde med den nye eller kommende leder, hvor I gennemgår kredsens forskellige platforme til kommunikation med medlemmernes forældre.
I kan fx komme ind på hvornår og hvorfor, I bruger følgende platforme:
: Fysiske sedler
: Almindelige mails
: Nyhedsmails
: Nyhedsbreve
: SMS’er
: Facebookgrupper
: Kredsens Facebookside
: Mund-til-mund i kredshuset
: Kredsens hjemmeside
: Eventuelle røgsignaler eller andre måder
Bed herefter den nye eller kommende leder om at prøve de forskellige kommunikationsformer
af og drøfte, hvad der fungerer godt og mindre godt ved dem, med de øvrige ledere på holdet.
Brug også noget tid sammen på at sikre, at den nye eller kommende leder har adgang til alle
jeres platforme og ved, hvordan de skal bruges.
I dette fokusområde kan det også være relevant at drøfte kredsens privatlivs- og slettepolitik,
så den nye eller kommende leder er bekendt med disse.

Forældrekontakt
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FDF fra en forælders perspektiv
Fokusområdets mål
Den nye leder får talt med en eller
flere forældre om, hvordan de ser
kredsen og FDF.

Den nye leder får reflekteret over,
hvordan forældrenes blik på kred
sen og FDF kan bruges, når der
kommunikeres til forældrene.

Sådan kan du gøre

Bed den nye eller kommende leder om at lave et eller flere mini-interviews med medlemmernes forældre. Vælg gerne de forældre, som er tilknyttet samme hold, som den nye eller
kommende leder er leder på.
Du kan give den nye eller kommende leder følgende spørgsmål at støtte sig op ad:
: Hvad har fået dig til at melde dit barn ind i FDF?
: Hvad forventer du, at dit barn får ud af at være FDFer?
: Hvad er dit umiddelbare indtryk af vores FDF-kreds?
: Hvad fortæller du dine venner og familie om FDF?
: Er der noget, du synes, vi skal være særligt opmærksomme på?
Aftal herefter et kort møde med den nye eller kommende leder, hvor I drøfter de svar, som
blev givet i de korte interviews. Her kan I tale om følgende:
: Var der nogle svar, som var særligt overraskende?
: Var der nogle svar, som var helt forventelige?
: Var der nogle af svarene, som vi kan bruge til at gøre vores kommunikation til forældrene
skarpere?
: Hvad vil du ændre i den måde, du kommunikerer med medlemmernes forældre?

Forældrekontakt
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Inddragelse af forældre
Fokusområdets mål
Den nye leder får inddraget en
eller flere forældre i forbindelse
med en eller flere opgaver, som
skal løses i kredsen.

Sådan kan du gøre

Aftal med den nye eller kommende leder, at de over en periode på 1-4 uger skal forsøge at
finde en eller flere opgaver i FDF-arbejdet, hvor en eller flere forældre ville kunne inddrages.
Efterfølgende mødes I for at tale om, hvordan I gerne vil have forældrenes støtte til at løse
den/de pågældende opgaver og hvilke forældre, I tænker, ville kunne inddrages.
Til sidst får den nye eller kommende leder til opgave at tage kontakt til forælderen/forældrene og bede dem hjælpe med opgaven.
Efterfølgende kan I tage en kort snak for at evaluere på forældreinddragelsen.
Er du kredsleder i kredsen, kan du med fordel efterfølgende følge op på de forældre, som
blev inddraget i opgaveløsningen for at høre, om de har lyst til at hjælpe en anden gang og
med hvilke opgaver.

Find mere viden og inspiration

Læs mere om inddragelse af frivillige i bogen “Borgerlyst” i kapitlet “Medudviklere” (s. 250),
A. Lloyd og N. Pass
FDF.dk/DGL

Forældrekontakt
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Afrunding
Her runder vi temaet ”Forældrekontakt” 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

Forældrekontakt
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Tjekliste
Forældrekontakt
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:
Har kendskab til, hvordan kredsen kommunikerer til medlemmernes forældre.
Har drøftet hvilke fordele og ulemper, der er ved forskellige platforme til kommunikation.
Har talt med en eller flere forældre om, hvordan de ser kredsen og FDF.
Har reflekteret over, hvordan din viden om forældrenes blik på kredsen og FDF kan
bruges til at kommunikere tydeligere.
Har prøvet at inddrage en eller flere forældre i kredsens opgaver.

•
•
•
•
•

Forældrekontakt
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FDFs grundlæggende
lederuddannelse
Konflikthåndtering

KONFLIKT
MÆGLING
MELLEM BØRN

TYPISK
KONFLIKTSTOF
I FDF

NÅR DET
GÅR GALT

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 ”Konflikthåndtering”. Temaet handler om,
hvordan vi som voksne kan hjælpe børn med at løse konflikter, hvad der typisk udløser konflikter i FDF og hvordan vi selv løser konflikter, når vi havner i dem.

Temaets omfang

Dette tema vil typisk bestå af kortere samtaler med den nye eller kommende leder, koblet sammen med korte opfølgningssamtaler, hvor I taler om noget, som vedkommende har
oplevet siden sidste samtale. Temaet vil typisk strække sig over en længere periode, hvor den
nye eller kommende leder prøver at bruge nogle af de ting, I har drøftet. Temaet kan skaleres
ned, hvis den nye eller kommende leder har en del erfaring i at løse konflikter mellem børn.
Temaet kan også skaleres op, hvis den nye eller kommende leder ofte selv ender i k
 onflikter.
Da temaet behandler følsomt konfliktstof, vil det være idéelt, at en kredsleder står for
afholdelse af dette tema.

Fokusområder

Temaet her har følgende fokusområder:
: Konfliktmægling mellem børn
: Typisk konfliktstof i FDF
: Når det går galt
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.

Konflikthåndtering

2

Version februar 2021 • Fofo Kasper Henriksen

Kære temaansvarlig,

Konfliktmægling mellem børn
Fokusområdets mål
Den nye leder får præsenteret
redskaber til at løse konflikter
mellem børn.

Den nye leder får prøvet at løse
konflikter mellem børn i kredsen.

Sådan kan du gøre

Afhold en en kort samtale med den nye eller kommende leder, hvor I drøfter forskellige redskaber til at løse konflikter mellem børn. Inddrag fx. noget af det viden, du kan læse i “Find
mere viden og inspiration” til dette fokusområde.
Tal med den nye eller kommende leder om en konflikt, de har oplevet på en FDF-hold, og
hvordan den blev løst. Spørg ind til, hvad den nye eller kommende leder selv ville have gjort
anderledes.
Aftal at den nye eller kommende leder prøver at løse en kommende konflikt mellem to eller
flere af kredsens børn, hvis en sådan opstår. Lav herefter samme øvelse som ovenfor, hvor du
spørger, hvordan den nye eller kommende leder ville gribe situationen an, hvis samme konflikt
opstod igen.

Find mere viden og inspiration
FORM - s. 17-29
FDF.dk/DGL

Konflikthåndtering
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Typisk konfliktstof i FDF
Fokusområdets mål
Den nye leder får kendskab til
forskellige emner og situationer,
som typisk kan skabe konflikter i
kredsen.

Sådan kan du gøre

Kortlæg over en periode konflikter, som opstår i kredsen - Både mellem børn samt børn og
voksne. Bed den nye eller kommende leder gøre det samme.
Aftal en kort samtale, hvor I drøfter de forskellige emner og situationer, som har ført til
konflikter. Prøv at komme med idéer til, hvordan konflikterne kunne være undgået, og drøft
hvordan de blev håndteret.

Konflikthåndtering
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Når det går galt
Fokusområdets mål
Den nye leder får en forståelse
for til hvem og hvor, personen skal
henvende sig, når der opstår en
konflikt.

Den nye leder ved, h
 vordan
vedkommende skal handle, når
vedkommende selv er en del af
en konflikt.

Sådan kan du gøre

Aftal en kort samtale med den nye eller kommende leder, hvor I drøfter, hvordan
vedkommende selv handler i en konflikt med andre.
Tal derefter om, hvordan I gerne vil have, at konflikter bliver løst i kredsen. Kom fx ind på:
: Til hvem og hvordan man skal henvende sig, når en konflikt opstår
: Hvad man skal gøre, hvis den person, man er i konflikt med, også er den, man skal
henvende sig til
: Hvordan I typisk løser konflikter i kredsen
: Om det er i orden at involvere andre voksne i kredsen i konflikten
: Om du, som tema-ansvarlig, kan hjælpe den nye eller kommende leder med at undgå
fremtidige konflikter?

Konflikthåndtering

5

Afrunding
Her runder vi temaet ”Konflikthåndtering” 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

Konflikthåndtering
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Tjekliste
Konflikthåndtering
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:
Har fået præsenteret forskellige værktøjer til at løse konflikter mellem børn.
Har prøvet at løse konflikter mellem børn i kredsen.
Har kendskab til forskellige emner og situationer, som kan skabe konflikter i FDF.
Har en forståelse for, hvad du skal gøre, hvis du selv står i en konflikt.

•
•
•
•

Konflikthåndtering
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FDFs grundlæggende
lederuddannelse
Projekter i kredsen

ORGANISERING

LEJRE OG
TURE
SEKUNDÆRE
PROJEKTER

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.

Projekter i kredsen
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Version februar 2021 • Fofo Christian Kyed, Henrik Barfoed Larsen

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.

Projekter i kredsen
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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.

Projekter i kredsen
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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.

Projekter i kredsen
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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
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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.

•
•
•
•
•
•
•

Projekter i kredsen
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FDFs grundlæggende
lederuddannelse
Tidsstyring som frivillig

PLANLÆGNING
AF EGEN TID

DEADLINES
SOM FRIVILLIG

UNDGÅ AT
BRÆNDE UD

Version februar 2021 • Fofo Thomas Heie Nielsen

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 ” Tidsstyring som frivillig”.
At blive leder i FDF kræver, at man kigger indad og ser på, hvordan man bedst bruger sin tid,
som også skal deles med familien, jobbet og eventuelle øvrige fritidsaktiviteter.
Ledere er lige så forskellige som alle andre. Vi arbejder forskelligt, samarbejder forskelligt og
ser forskelligt på opgaveløsning. Vi skal passe rigtig godt på hinanden, og det gør vi blandt
andet ved at give ledere det bedst mulige udgangspunkt for at undgå at brænde ud – ved at
blive bevidst om egne måder at arbejde på. Temaet kan både afholdes af en kredsleder eller
en leder, som er god til at holde styr på sin egen tid og deadlines.

Temaansvarlig omfang

Temaet er bygget op, så du enten kan bruge fokusområderne med de nye eller kommende
ledere hver for sig, i grupper eller sammen med hele lederflokken.
I lederflokken vil man også kunne inspirere hinanden ift. værktøjer, og så er det vigtigt at have
en forventningsafstemning ift. tid, deadlines m.m. i hele lederflokken.

Fokusområder

Temaet her har følgende fokusområder:
: Planlægning af egen tid
: Deadlines som frivillig
: Undgå at brænde ud
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.

Tidsstyring som frivillig
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Planlægning af egen tid
Fokusområdets mål
Den nye leder får præsenteret
værktøjer til, hvordan deres egen
tid kan planlægges som frivillig.

Den nye leder får mulighed for at
afprøve forskellige tidsstyrings
værktøjer.

Sådan kan du gøre

Start med at drøfte følgende med den nye eller kommende leder
: Hvornår på dagen er du bedst?
: Hvornår har du fri tid?
: Hvordan har du det med deadlines?
: Planlæg så de opgaver, som kræver mest energi af dig, når du er bedst og faktisk har tiden.
Tal herefter om værktøjer til tidsstyring. Du kan bruge dine egne værktøjer som udgangspunkt
eller bruge en af de følgende tre som inspiration:

1 Se skemaet, som er et forslag til, hvordan du kan strukturere din uge. Du skal naturligvis

kun bruge det, hvis det giver mening for dig.
Forklaring: Hver dag består af tre temaer: formiddag, eftermiddag og aften. Et afkrydset
felt betyder, at du ikke kan lægge opgaver/aftaler her. Enten fordi du skal noget andet
(skole/job), eller fordi du skal slappe af (med god samvittighed).
Skriv dine aftaler ind og sæt et tidsestimat på. På den måde bliver det synligt, hvor meget
tid du reelt har.
Fordel dine opgaver ud fra dine svar i første del af fokusområdet. Bryd gerne opgaver ned i
små delopgaver, så de virker overkommelige.
2 www.trello.com
Her kan du oprette opgavetavler, som kan deles med flere. Du laver selv inddeling m.m.
Det er gratis.
3 Lav en to-do liste
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Planlægning af egen tid - fortsat
Du kan bruge den følgende kategorisering til alle de foreslåede værktøjer:
Først skriver du alle dine opgaver ned og fordeler dem derefter.
1 Ikke startet på endnu – Alle dine opgaver starter her. Prioriter dem inden du går videre.
2 Igangværende opgaver – Opgaver, som du allerede er startet på eller gentagne opgaver.
3 Færdiggjorte opgaver – Det er en fantastisk følelse at flytte opgaverne over på denne liste!

Find mere viden og inspiration
Artikel om tidsstyring m.m.
FDF.dk/DGL

Tidsstyring som frivillig
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Deadlines som frivillig
Fokusområdets mål
Den nye leder får m
 ulighed for at
drøfte vedkommendes eget blik på
deadlines, og hvordan dette spiller
sammen med resten af kredsen.

Den nye leder får indblik i, hvor
dan kredsens opgaver påvirker
hinanden og, hvordan arbej
det skrider, når deadlines ikke
overholdes.

Sådan kan du gøre

Udvælg et kredsarrangement og lav sammen en “visuel backcasting” på det, hvor I planlægger
baglæns med konkrete handlinger fra arrangementets afholdelse og tilbage i tiden til nu.
Drøft undervejs, hvilken betydning det har, hvis ikke aftaler, deadlines m.m. bliver overholdt.
Drøft også, hvad den nye leder skal gøre, hvis ikke han/hun kan nå en deadline eller
overholde en aftale.
Eksempel for en fælles kredsdag – lav jeres egen for et fælles arrangement.

11/8

•Planlagt i
årshjulet
•Dato med i
sæsonplanen

20/10

•Planlægning
af dagen
•Aftaler om
hvem der gør
hvad

24/10

•Indbydelse
ud til alle
medlemmer

3/11

•Tilmeldingsfrist

7/11

•Indkøb
•Klargøring af
materialer

11/11

•Afvikling af
dagen
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Balance mellem FDF og det øvrige liv
Fokusområdets mål
Den nye leder får m
 ulighed for
at drøfte, hvordan der opnås
en passende balance mellem
FDF-arbejdet og det ø
 vrige liv.

Sådan kan du gøre

Sæt tid af til en forventningsafstemning med den nye eller kommende leder, hvor I drøfter:
: Hvor meget forventer I som kreds, at den nye leder deltager i ift. klassemøder, ledermøder,
kredsarrangementer m.m.?
: Hvor meget forventer den nye leder at kunne og ville deltage i fx klassemøder, ledermøder,
kredsarrangementer m.m.?
Vær opmærksom på, hvor den nye leder synes, det er spændende at lægge sine kræfter.
Drøft, hvordan den nye leder ser sin tid og sine kompetencer blive brugt bedst i kredsen.
Afslut teamet med en fælles drøftelse i lederflokken om forventninger til hinandens tid,
deadlines m.m.
Denne forventningsafstemning kan med fordel kobles sammen med temaet
”Opstartssamtale” eller ”Opfølgningssamtale”.

Tidsstyring som frivillig
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Afrunding
Her runder vi temaet ”Tidsstyring som frivillig” 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

Tidsstyring som frivillig
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Tjekliste
Tidsstyring som frivillig
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:
Har fået præsenteret værktøjer til, hvordan du kan strukturere din tid som frivillig.
Har fået mulighed for at afprøve forskellige værktøjer til tidsstyring.
Har fået indblik i, hvordan kredsens opgaver påvirker hinanden, og hvordan arbejdet
skrider, når deadlines ikke overholdes.
Har fået mulighed for at drøfte dit eget forhold til deadlines.
Har fået mulighed for at drøfte, hvordan du kan skabe balance m
 ellem dit arbejde i
FDF og dit øvrige liv.

•
•
•
•
•

Tidsstyring som frivillig
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FDFs grundlæggende
lederuddannelse
Afslutning

REFLEKSION OG
EVALUERING

VIDERE
UDDANNELSE

FEJRING

Tak fordi du har påtaget dig ansvaret for at lære nye og kommende ledere op i din kreds. I
denne vejledning finder du inspiration og får et overblik over temaet ”Afslutning”. Temaet er
det sidste tema i oplæringen. Her skal du hjælpe den nye leder godt ind i lederfællesskabet
med en fejring, sikre deres videre uddannelse og I skal evaluere på oplæringen sammen.

Temaets omfang

Dette tema kan skaleres op og ned i omfang, alt efter hvor meget I vil gøre ud af fejringen.
Dog vil temaet som minimum bestå af en kort samtale mellem dig som temaansvarlig og den
nye leder. Vi anbefaler, at det er kredslederen/kredsledelsen, som afholder dette tema.

Fokusområder

Temaet har følgende fokusområder:
: Refleksion og evaluering
: Videre uddannelse
: Fejring
Under de forskellige overskrifter kan du finde de konkrete mål for fokusområderne, få inspiration til hvordan du kan arbejde med de forskellige fokusområder og læse hvor du kan søge
yderligere inspiration.

Afslutning
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Kære temaansvarlig,

Refleksion og evaluering
Fokusområdets mål
Den nye leder får mulighed for at
reflektere over den overståede
oplæring.

Den nye leder får givet kredsen
feedback på oplæringen.

Sådan kan du gøre

Aftal et kort møde med den nye leder, hvor I sammen kan kigge tilbage på den overståede
oplæring. Sørg for en hyggelig og munter stemning, hvor I både kan glædes over at den nye
leder er uddannet, men også give plads til ærlig feedback.
Samtalen kan med fordel udføres sammen med samtalen i fokusområdet ”Videre uddannelse”
i dette tema.
Du kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål til samtalen:
: Hvilket tema har du lært mest i?
: Hvilket tema har været mest udfordrende?
: Hvad er din største succes fra oplæringen?
: Hvad kan vi som kreds gøre bedre, når vi igen skal lære nye ledere op?
: Hvad har du været særligt glad for i din oplæring?

Afslutning
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Videre uddannelse
Fokusområdets mål
Den nye leder bliver introduceret
til yderligere uddannelsestilbud i
netværket, landsdelen og landsfor
bundet.

Den nye leder får lavet en aftale
om, hvilke uddannelsestilbud ved
kommende ønsker at gøre brug af i
den kommende tid.

Sådan kan du gøre

Aftal et kort møde med den nye leder, hvor I sammen kan kigge tilbage på den overståede
oplæring. Sørg for en hyggelig og munter stemning, hvor I både kan glædes over, at den nye
leder er uddannet, men også give plads til fremsyn. Læg i samtalen vægt på, at det er vigtigt
at holde sig opdateret i FDF, og at der altid er mange spændende uddannelsestilbud til rådighed i både netværket, landsdelen og landsforbundet.
Samtalen kan med fordel udføres sammen med samtalen i fokusområdet ”Refleksion og
evaluering” i dette tema.
Start samtalen med at spørge ind til, hvilke områder den nye leder gerne vil uddanne sig
videre i.
Præsenter herefter de forskellige uddannelsestilbud i både netværket, landsdelen og landsforbundet.
Lav herefter en aftale om hvilke uddannelsestilbud, den nye leder tænker at gøre brug af i
den kommende tid, og om der er nogle af lederne i kredsen, den nye leder gerne vil uddanne
sig sammen med.

Find mere viden og inspiration

Du kan læse mere om de forskellige uddannelsestilbud på din landsdels hjemmeside og på
FDF.dk/DGL

Afslutning
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Fejring
Fokusområdets mål
Den nye leder bliver inviteret
ordentligt ind i lederfællesskabet
med en fejring.

Sådan kan du gøre

For at markere den milepæl, det er at være leder i FDF, skal der en fejring til. Her har vi givet
nogle bud på, hvordan sådan en fejring kan løbe af stablen. Overvej, hvad der vil gøre den
nye leder gladest og sammensæt herefter en god fejring. Du kan sagtens kombinere flere af
forslagene.
Underskriv FDFs ledererklæring sammen med den nye leder i forlængelse af en af samtalerne
til de to øvrige fokusområder i dette tema, så I får skabt en rituel ramme.

Forslag 1

Afsæt et punkt på det først kommende ledermøde, hvor I fejrer, at den nye leder er blevet en
del af lederfællesskabet.

Forslag 2

Planlæg et socialt lederarrangement, hvor I sammen fejrer, at I er blevet en uddannet leder
rigere i kredsen.

Forslag 3

Præsenter alle de nye ledere på kredsens årsmøde og hold en lille reception i forlængelse af
årsmødet.

Forslag 4

Aftal med landsdelsledelsen at afholde en hyldest af alle de nye ledere i landsdelen på næste
landsdelsmøde eller store landsdelsarrangement. Her kan alle de øvrige ledere i landsdelen få
mulighed for at fejre de nye ledere og invitere dem ind i det store fællesskab.

Find mere viden og inspiration
Find ledererklæringen her:
FDF.dk/DGL

Afslutning
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Afrunding
Her runder vi temaet ”Afslutning” 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

Afslutning
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Tjekliste
Afslutning
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:
Har fået hjælp til at reflektere over den oplæring, du har været igennem.
Har givet kredsen feedback på din oplæring.
Er blevet inviteret ind i lederfællesskabet med en fejring.
Er blevet introduceret til de øvrige uddannelsestilbud i FDF.
Har lavet en aftale med din kredsleder om, hvordan du fortsat vil uddanne dig i FDF.

•
•
•
•
•
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