
 

 

Opsamling fra Lederklubben - Familie FDF 
 
Vi var omkring mange emner og debatter. Her er en opsamling 
over pointer og erfaringer. 
 
Målgruppe og tidsrum 
Der er meget stor forskel på for hvem kredsene tilbyder fami-
lie FDF og hvilke tidspunkter det afholdes på. 
 
Det er lige fra 0 år/ 3 år til 6 år med forældre til at gælde for 
hele familier uanset alder. 
Det afholdes både på hverdagsaftner på 5 kvarter og fx første 
lørdag i måneden i tre til fire timer. 
 
Ofte slutter møderne af eller indeholder de fællesspisning. 
 
 
Opmærksomhed ift. mødeintervallerne: 

- Jo længere tid der går mellem møderne, jo sværere kan 
det være at skabe relationerne.  

- Oplever at forældrene ikke har en ansvarsfølelse for at 
komme hver gang og deltage, når der var lang tid mel-
lem møderne. 

- Det er vigtigt at få opbygget følelsen af at være med i 
et større fællesskab og ikke blot det lille eget familie-
fællesskab.  

 
 
Tovholder 
Det er vigtigt, at der er en tovholder og nogle programholde-
punkter fx en aktivitet, en leg og et måltid. Men tovholder kan 
sagtens dele opgaver ud fra gang til gang. Så fx forældre A&B 
ved, at de skal handle ind og forældre C&D ved, at de skal 
skaffe materiale til aktiviteten mm. 
 
Husk også en tovholder for PR. Det behøver ikke at være en 
der er aktiv i familie FDF, men en som kan lave en fin flyver 
eller gode opslag på sociale medier. 
 
Beklædning 



  

 

Flere har ikke krav/opfordring til at benytte FDF skjorten.  
 

• En idé er et tørklæde med navn på og så gives der efter 
hvert møde et mærke med relation til mødets aktivitet 
som kan syes på tørklædet. Den sidste halve time af 
mødet sluttes der af med kaffe/saft og kage og mær-
kerne syes på. 

• En anden idé er at have en lædersnor, hvor mærkerne 
sættes på og de kan så komme på skjorten, når barnet 
får sådan en. 

 
 
Forventningsafstemning 

- Husk at få forventningsafstemt ift.: 
o Hvor meget skal man som forældre hjælpe til 

med før, under og efter 
o Hvordan starter og slutter møderne 
o Hvordan er man i det store fællesskab 
o Hvordan indgår man i kredsens liv 

 
PR 

- Lav opslag som kan hænges op i børnehaverne og evt. 
SFO/skole alt efter målgruppen 

- Men husk også at hænge dem der hvor forældrene fær-
des 

- Put en flyver i postkassen ved nye tilflyttere 
- Kirkebladet 
- Stående på biblioteket 
- Ophæng plakater i ”familiebutikker” 
- Husk at billederne på PR-materiale afspejler virkelighe-

den. Så er I fx altid i skoven, skal det fremgå af billedet. 
- Men mund til mund er den bedste metode, så få gerne 

en kultur med at familierne kan ”tage en ven med til 
mødet” 
 

- En kreds havde lavet heliumballoner med kort om fa-
milie FDF indeni og givet til børnene på vej hjem fra 
børnehaven. 
 

 



  

 

Opsamling på forskelligt input 
- Husk særligt fædre godt kan lide at det handler om grej 
- Giv noget med fra mødet som skal bruges til næste 

møde 
 


