
  

 

REFERAT af Uddannelsesforum 6. september 2020 kl. 
10-16 
Tilstede: Maria, Anna, Jeppe, Joachim, Sonja, Niels, Peder, Sanne, Heidi, 
Maria, Jens,  
Afbud: Nadia, Diana, Lykke, Anne Katrine, Thomas,  

UddannelsesPlatform 
Ved sidste møde var der ønsker om en fælles platform til sparring, 
inspiration og koordinering inden for uddannelses i forbundet og 
landsdelene. Vi skal have beskrevet denne platform til videre arbejde.  

• Hvad skal platformen kunne, og hvor skal den være? 
• Hvad skal indholdet være? 
• Hvem skal have adgang, og hvordan?  

 
Need to have Nice to have 
• Indbydelser 
• Kursusbeviser (meget leget 

logo) 
• Skabeloner til beviser, 

indbydelser, program, m.m. 
Designguides 

• Frivilligdatabaser 
• Gode kursuslederfif (brevflet. 

GDPR-regler, årshjul, 
skabeloner, dagsordner, 
evaluering m.m.) 

• Moduldatabase (måske nice) 
(landsdelsniveau). Forløb til fx 
en lederuddannelse.  

• Materialesamling (filstruktur) 
• Søgbart 
• Overskuelig "front-end"/struktur 
• Nemt at bidrage og føde ind i 

databasen 
• En redaktion 
• FDF-kalender, udvidet og 

"demokratiseret", med alle 
uddannelsestilbud i landsdele 
og forbund, aktiviteter  

• FAQ til diverse problemstillinger  

• Kursusaktivitetsdatabase 
• Nyhedsbrev til lokale 

kursledere/landsdelsledere. 
Hvad skal der arbejdes med, 
hvad er ny, hvad er essentielt?  

• Tovholder/redaktør 
(studentermedhjælper?)  

• Udvalgsproces  
•  
 

Lavt hængende frugt 
• FDF Kalender  
• Gør kursusbeviser tilgængelige  
• Skabeloner for dagsordner, referater og indbydelser  

Hvem skal databasen være for 
• Landsdelsledere og kursusansvarlige (login) 



  

 

Næste møde 
• Jeppe og Anna kommer med forslag til, hvordan sparring, 

database og debat kan løses på forskellige måder 
 

Hvordan får vi Leder Lars og Senior Signe til at uddanne sig i FDF 
Nogle oplever udfordringer med deltagerantallet til uddannelsestilbud - 
andre gør ikke. Vi skal inspirere hinanden og debattere, hvordan man kan 
kommunikere uddannelse. Der findes ikke en gylden middelvej for alle, 
men der er helt sikkert mange dybe tallerkner rundt omkring.  

• Hvad synes du fungerer godt i fht. uddannelse inden for FDF?  
• Hvilken målgruppe oplever du er svær at få med på kursus?  

 
Det fungerer godt 
Udbuddet er stort, godt.  
Kontinuitetet er godt, og nemmere at formidle 
Vi har en uddannelsesstruktur, som vi har opbygget over mange år 
Formidling af indbydelse er bedst mund-til-mund, samt sociale medier 
Det gode instruktørfællesskab gør det gode kursus.  
Ledersamtaler lokalt kan være med til at skabe en bedre 
uddannelseskultur hos kredsen og hos den enkelte leder 
Tidsrammen og lokation tilpasses  den enkelte målgruppe (så ikke 
nødvendigvis slås to fluer med et smæk) 
Det er selvforstærkende er, når tilbuddet er tjekket. 
 
Det er svært 
Svært at prioritere ift. tid hos den enkelte leder (+1) 
Kredskulturen om uddannelse er meget forskellige (+1) 
Få førstegangsfolk afsted er svært uden den lokale leder bakker op, og får 
dem afsted. (+1) 
Få information uden om kredslederen 
Hvis man ikke er klar til at bestride lederrollen når man er 18 år, hvad skal 
jeg så? (Hvad kan I tilbyde mig?) 
Kald det hvad det er, uddannelsesaften, inspirationsaften, lederlounge. 
Tilpas overskriften til indhold.  
Der mangler nogle gange tyngde i instruktørflokken.  
Debatten om hvornår noget er uddannelse  
 

Hjemmeopgave: FDFs pædagogik i uddannelse 
Ved sidste møde blev følgende hjemmeopgave stillet: " Hvordan kan FDFs 
pædagogik bruges ude i de forskellige uddannelsesorganer?". 
Vi tager en debat om, hvordan FDFs pædagogik er tilstede i dit organ.  
 
Samtaler og debat om, hvilke konkrete eksempler der kan være på at FDF 
pædagogikken bliver udlevet.  



  

 

Video til Uddannelsesforum og kurser - hvordan kan man indarbejde 
praktisering af pædagogikken? Hjælper til at danne grundlag for debatten i 
de forskellige uddannelsesorganer.  
 
Næste gang: Hvordan udlever dit uddannelsesorgan FDFs pædagogik i 
praksis.  

Landsmøde 2020 & Landslejr 2021 
I år er der Landsmøde og startskuddet for Landslejren 2021. Det har 
tradition for at skabe rammer og muligheder for nye ideer og tiltag.  

• Hvad ønsker Uddannelsesforum for disse to events? 
• Hvor ser I muligheder for implementering? Afprøvning af nye tiltag? 

Grundlag for omstrukturering?  
 

Raftebordskaffe Aften i seniorland Telt 
• Tilbud i LD 
• Hvordan aktivere I 

medarbejderne 
• Ledersnakspil 

(seniorsnak) 
• Pædagogik i 

øjnhøjde 
• Også i 

seniorlandsbyer 
• Hvor går det i 

jeres kreds. 
Hvordan bliver 
man lukket ind i 
jeres kreds? 
Uddannelsesnivea
u? Kursusregler?   

• Hvem/hvordan 
arbejder man 
videre efter 
raftebordskaffe 

• Uddannelseskultur
en i kredsen 

• Hvordan kommer 
FDF 
pædagogikken til 
udtryk i jeres 
kreds?  

• Landsdel + 
Netværk: hvad 
betyder det for jer 

• Formatet skal 
være mere 

• Emne: "Hvad 
dækker begrebet 
"ung" over i en 
FDF-kontekst.  

• Find et nyt navn 
• Uddannelsesdrøm

me i FDF 
• Fremtid: 

Leder/lederassiste
nt, "bare" senior 
eller? 

• Kursus ønskeliste 
• En aktivitet, hvor 

man kan diskutere 
form på 
seniorkursus 

• En væg fra hver 
landsdel med tilbud, 
kurser  

• Tinder-væg-
efterspørgelse + 
uddannelseskompeten
cer 

• Et "Hvad kan jeg 
blive"-spil, hvor man 
kan få et bud på, 
hvilke udvalg i FDF 
man bør melde sig til 

• Kursusleder - fyr den 
af! 



  

 

legende. Må ikke 
blive for tungt.  

 

Åben debat 
Udviklinger af opgaver i Uddannelsesforum. Repræsentanterne kan byde 
ind på forhånd, hvis de har en opgave som skal løses i plenum.  

• Hvad skal vi arbejde videre med i Uddannelsesforum?  
• Hvilken udvikling ser du for uddannelse i FDF og hvordan kan det 

understøtte dit område?  

Tænketanken 
Uddannelsesforum har bl.a. til formål styrke og udvikle uddannelse i FDF. 
Vi tager en åben snak om, hvordan du ser udviklingen i fremtiden.  
 
Debat om begge ovenstående emner: 

• Uddannelsesforum skal være et implementeringsorgan 
• Regionalt uddannelsesforum således at landsdelsrepræsentanter 

kan sparre  
• Deltage på tværs. Bruge hinanden som landsdele. Gøre det mere 

okay at deltage i hinandens tilbud. Gør regional uddannelse 
tilgængelig på tværs af landsdele.  

• Hvordan gør vi uddannelse mere tilgængeligt generelt?  
• Hvordan bliver eksisterende uddannelsestilbud forankret og 

implementeret? 
• Snak om FDFs uddannelsesfilosofi. Om uddannelsestilbud. Hvad er 

(for)målet?  
• Uddannelseskultur. Hvorfor er den god i nogle kredse, og ikke i 

andre? Hvordan skaber man en god uddannelseskultur?  
• Brug Landsmøde som afsæt. Gør det enkelt og synliggør indhold.  
• Dybde vs. brede vs. specialist. uddannelse --> struktur?  
• Simplificering og implementere smart.  
• Synliggør, hvad kredsen får ud af at sende ledere på uddannelse.  
• Kredslederfilter og hvordan vi håndtere det?  

 

Eventuelt 
• Ambitionsudvalgene har lavet et udkast til et katalog, med brede-

moduler. Det givet et overblik.  

Afrunding 
Næste møde? Og hvad skal vi arbejde med der?   

• Der skal en reminder på til hjemmeopgave, som ikke er i dagsorden 
eller referat.  

• Den grundlæggende lederuddannelses skal sætte ind i et større 
perspektiv.  

• Blå Ports læringsmål. Passer det i den nye struktur?  
 



  

 

Næste møde: 10. januar  
 
 
 


