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Legens Dag 2014 

 

 

Baggrund: 

Følgende er en orientering om overvejelserne omkring FDFs landsdækkende PR-kampagne i 2014, Legens Dag, 

baseret på læring fra 2013. 

 

 

Grundplanen for kampagnen 

Kampagnen skal give en platform for, at FDFs kredse kan holde en årlig agitationsdag dedikeret til at skabe 

ekstern synlighed i lokalområdet, og øge muligheden for omtale af kredsen i lokale medier. Som min. sker 

dette ved: 

- PR-pakke til alle deltagende kredse med foldere, plakater, banner og andre kampagnematerialer til 

uddeling. 

- Kontakt til lokale medier. 

- Aktivitetsforslag og kampagnetips til kredsens lokale event. 

- Kredsene afholder en event et populært sted i kredsens område med fokus på leg og aktiviteter. 

- Landsforbundet bidrager med happenings og større events, som skal skabe national omtale. 

- Der produceres en humoristisk reklamefilm målrettet sociale medier. 

 

 

Nye tiltag: 

- Fokus på skolereformens aktivitetstimer og krav om samarbejde med de frivillige foreninger. 

- Digital udgivelse af FDFs eksisterende børneudgivelser. 

- Styrkelse af landsdelenes rolle i kampagnen. 

 

 

Tidsplan: 

Februar-April:  Udvikling af budskaber, materialer, filmmanuskript, indhente tilbud, uddanne ledere og landsdele i 

kampagneteknikker samt indgå aftaler med samarbejdspartnere. 

Maj-Juni: Filmoptagelser, produktion af materialer, produktion af debatindlæg og øvrige tekster. Kontakt til 

samtlige kredse mhp. rådgivning om kredsens event. 

Juli-August: Debatindlæg i medier, pressekontakt, happenings, social medie strategi, m.v. 

6. september: FDFere på gaden over hele landet. 

 

 

Kommunikation: 

Kampagnen opererer med begreberne ”intern” og ”ekstern” kampagne: I foråret 2014 er opgaven at mobilisere FDFs 

frivillige, og både indholdsmæssigt og kampagneteknisk ruste dem til at møde forældre og medier med FDFs 

værdier og aktiviteter. Fra april kommunikeres ofte med FDFs kredse om kampagnens mål og indhold. Derefter 

fokuseres på en offensiv presse- og social medie strategi, der skal sætte FDFs budskaber i spil i forhold til 

eksisterende samfundsmæssige problemstillinger. 

 

 

Økonomi: 

Der er allerede afsat 350.000 kroner i budgettet til kampagnen. For at frigive midler til nye kampagneinitiativer 

forsøges materialer fra Legens Dag 2013 i vid udstrækning genbrugt. Ligeledes vil FDFs eksisterende 

medieproduktioner blive relanceret eksternt. 
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Eventuelle bilag: 

Kampagneoplæg med afsæt i erfaringer fra tidligere kampagner. 


