
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF     
Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde  

HB-møde: marts 2016 

                           

 
 

 
 
Overskrift 
Samarbejdsaftale mellem FDF og Hardsyssel Efterskole 
 
 
Baggrund 
Som noget nyt laves der samarbejdsaftaler mellem FDF og de enkelte skoler. Første aftale blev vedtaget på sidste 
HB møde mellem FDF og Kongeådalens Efterskole, og til dette møde er aftalen mellem FDF og Hardsyssel Efterskole 
klar til godkendelse. Til at udarbejde aftalen mødtes skolens forstander, formand og de af HB udpegede 
bestyrelsesmedlemmer med generalsekretæren.  
Formålet med samarbejdsaftalen er dels at sikre et mødeforum, hvor landsforbund og skole kan tale sammen om, 
hvordan vi gerne vil udvikle fremtidigt samarbejde til gavn for begge parter, og dels at skabe et overblik over, hvad 
der allerede samarbejdes med på de enkelte skoler samt ønsker til fremtidens samarbejde. 
Aftaler med MSE laves i marts og PE i april. Aftalen med Silkeborg Højskole laves senere på foråret. 
 
 
 
Indstilling 
HB bedes godkende aftalen. 
 
 
 
 
 
Bilag 
Samarbejdsaftale 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                           HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 
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Samarbejdsaftale mellem Hardsyssel Efterskole og FDF 
 
 
Varighed 
Aftalen løber fra marts 2016 og to år frem. Undervejs aftales et møde med status på aftalen. 
 
Formelle repræsentationer 
Bestyrelsen på HE er sammensat på følgende måde: 

" 2 medlemmer udpeges af HB. Pt. er det Roan Hjørnholm Pedersen og Anne Røndal. 
Medlemmerne udpeges således at de kan deltage på første møde i august. 

" 3 medlemmer fra FDF landsdel 3. Pt. Kjeld Graversgård, Poul Bagger Thomsen og Henrik 
Thoftgaard-Nielsen 

" 2 medlemmer fra FDF Samvirket Herning. Pt. Johannes Dalbjerg og Rosa Siemens. 
" 2 medlemmer fra FDF Samvirket Viborg. Pt. Kirsten Elgaard Kristensen. Den anden plads er 

vakant. 
" Derudover er Struer kommune formelt repræsenteret, men pladsen er vakant. 

Der arbejdes pt. på justering af vedtægterne ifht. bestyrelsens sammensætning.  
 
Nuværende samarbejdsflader 
Landsforbundet 

" Påskekursus for seniorvæbnere. Skolen arrangerer i samarbejde med frivillige instruktører  
" 7. – 8. klasses kursus. Har afholdt kursus hvor samtlige faciliteter stilles til rådighed. GEÅ 

medvirker til afvikling af kursus. 

 
Landsdelen 
 

" BØF med 500 puslinge/tumlinge. Skolen står for aktiviteter og program 
" Bål & Ballade for ca. 100 pilte fra LD2 & 3. Indbyder også KFUM-spejderne. Skolen 

står for alle aktiviteterne 
" Lederskole landsdel 3. Skolen er vært ved Landsdelens lederskole 
" To Giv-et-år der afholder møder for kredsenes børn i den udstrækning, de kan komme 

ud på besøg 
" Stiller lærer til rådighed for landsdelsledelsen 
" Forstander har kredstilbud med aftenandagt, lagkage og en snak om værdier i FDF 
" Vært for landsdelsledelsesmøder og andre udvalgsmøder uden beregning 

 
Ønsker til fremtidige samarbejdsflader 
 

" Klatring i FDF 
Fremtidige klatrefaciliteter. Udvikling og bygning af klatrefaciliteter, hvor der bl.a. kan 
laves lokal og national klatreuddannelse. Vil gerne arbejde med klatring i forbundet og 
ikke kun i landsdelen.  

 
" Skolen som national samlingspunkt 

Der er i højere grad brug for at gøre skolen nationalt frem for regional. Har brug for at der 
arbejdes med arrangementer, der har gentagelsesværdi 

 
" Rekruttering af ansatte 
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I forbindelse med rekruttering af nye lærere er det vigtigt, at der tænkes i forbindelsen til 
forbundet. Det styrker klart forbindelsen når det lykkes at ansætte en FDF, så der kan 
arbejdes med, hvordan forbundet kan være behjælpelige ifht. rekruttering ved ansættelser. 

 
" Folk i udvalg 

Ønske om at Landsforbundet har øje for efterskolen og landsdelen, når der skal nedsættes 
udvalg og findes folk til spændende og relevante udviklingsopgaver. Skolen skal også 
være opmærksom, når der søges folk til forbunds opgaver. 
 

" Kontakt mellem HB og skolen 
Pt. er der ikke nogen af de af HB udpegede bestyrelsesmedlemmer der er medlemmer af 
HB. Derfor er det et ønske fra både HE og FDF at vi arbejder med at sikre bedst mulige 
kontakt mellem HB og skolen.   

 
Konkrete aftaler 
!

" MS og RS arbejder videre med kontakten mellem skole og HB. MS kan hvis det ønskes 
deltage på et bestyrelses- eller læremøder og formidle hvad der sker netop nu i FDF. 
 

" MS og RS arbejder videre med hvordan forbund kan understøtte rekruttering af nye ansatte 
således at der fortsat er en række ansatte, der har tilknytning til FDF ud over arbejdet på 
skolen. 

 
" Der arbejdes videre med klatrefaciliteter og  det ses på, hvordan erfaringer og viden fra 

Friluftscenter Sletten og klatring i FDF kan bruges i det fortsatte projekt på HE. 
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