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Sæt kryds Type Ansvarlig Forfatter Sagsark offentlig på FDF.dk 
 Orientering (O) 

RAP UV Ja  Debat/tema (D) 
X Beslutning (B) 

Punkt: 2.13 HB-Møde: August 2022 

Forslag om mere sang og musik i FDF 

RESUMÈ 

HB-medlem Ulla Visbech har sendt nedenstående forslag til HB-behandling. 

INDSTILLING 

HB drøfter forslag 
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SAGSFREMSTILLING 

MERE SANG OG MUSIK I FDF 

Vi har i FDF en stor og unik tradition for også at møde børn & unge med sang og musik. Or-
kesterarbejde, multimusik, tambourkorps, sang og egne sangbøger er en stor del af FDFs 
historie.  
Det er svært at forestille sig et FDF-møde uden en sang fra March & Lejr eller en landslejr 
uden en landslejrsang og musikoplevelser. 
 
Generelt bliver børn & unge i mindre og mindre grad eksponeret for levende musik og mu-
ligheden for selv at udtrykke sig gennem sang og musik. 
Tilslutningen til landets musikskoler er faldende, der bliver uddannet ganske få musiklæ-
rere til folkeskolerne, mange skoler har ikke en uddannet musiklærer og udøvelse af sang 
og musik er kun i begrænset omfang en del af det almindelige børneliv. 
 
I FDF er arbejdet med musik og sang også udfordret. Orkesterarbejdet er noget der sker i 
ganske få kredse, Tambourkorpsarbejdet er stort set ophørt, lederuddannelse i musik og 
sang er meget begrænset og der er kun få musikarrangementer for børn og unge i FDF, hvor 
de kan møde FDFs ”musiktradition”. 
 
Uagtet ovenstående, så er vi i FDF begunstiget med mange dygtige musikfolk i FDF, som 
både laver musik, forestår afviklingen af musik og sang på vores mange arrangementer og i 
høj grad holder liv FDFs tradition for sang og musik.  
Vi mangler dog i FDF et miljø for vækstlaget, steder hvor du også kan lave musik og sang, 
selvom du kun kender March og Lejr eller kan spille tre greb på guitar og som giver dig lyst 
til at løfte musikglæden hjemme i kredsen. Det er også kun forundt de ældste børn i FDF at 
møde suset ved at sidde sammen med tusinde andre FDFer og skråle ”Her er de store” el-
ler føle sig forbundet ved at synge ”Her fik vi lov at være” 
 
Udviklingen af Musik og Sang i FDF er forankret i 4 udvalg; Bandudvalg, March & Lejr udvalg, 
Orkesterudvalg og Seniorfestivalen. Derudover påtager nogle landsdele sig at lave Sing In i 
forbindelse med den årlige udgivelse af March & Lejr. Ligeledes er der mange udvalg der 
påtager sig at have musik og sang med som en del af deres aktiviteter, eksempelvis senior-
kurser, trosudvalg og landslejren, men vi har ikke en fælles udviklingsstrategi for Musik & 
Sang i FDF, der kan skabe retning for arbejdet.  
Meget kort kan man sige at nogle udvalg arbejder med at udvikle FDFs arbejde med musik 
og sang i sig selv og andre bruger musik og sang som et greb for at nå deres mål. 
I begge tilfælde er overliggeren naturligvis FDFs formål og ambition. 
 
Vi gør altså noget og både dygtige udvalgsfolk, landsdelsledelser og kredsfolk arbejder for 
at styrke sang og musik i FDF. I kredsen af gode musik folk, har der været flere forslag til 
initiativer der kunne styrke sang og musik, men det er ikke lykkes for alvor at få sat noget i 
gang der kan vende udviklingen. 
Der er behov for at hovedbestyrelsen iværksætter initiativer der understøtter og koordinere 
de forskellige igangværende arbejder, men også tager initiativ til nye, så vi kan få vendt ud-
viklingen. Fordringen er at vi forsat har masser af sang og musik i FDF – og gerne mere. 
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Derfor foreslås følgende handlinger:  

HANDLEPLAN 
Der udarbejdes en handleplan der forstærker de nuværende to tilgange: 
 

• at udvikle sang og musikarbejdet i FDF generelt 
• at bruge Sang og Musik som et middel til at flere børn møder FDFs fællesskab. 

 
Handleplanen skal blandt andet understøtte koordineringen mellem de nuværende sang & 
musikudvalg, men også komme med bud på hvordan der kan arbejdes på tværs i Arenaen 
med opgaven. 
 
Ligeledes skal handleplanen komme med retning på hvordan sang og musikarbejdet under-
støttes i de kredse, hvor dette ikke er en naturlig del af børnearbejdet 
 
To landsdækkende musik & sangarrangementer 
Der udvikles og afvikles to landsdækkende musik & sangarrangementer i henholdsvis 2023 
og 2024, der er for alle klasser i FDF.  
 
Der søges om fondstøtte til afviklingen – herunder transport. 
 

ØKONOMI 
Der i landsforbundets budget for 2023 og 2024 afsættes økonomi til handleplan og arran-
gementer 
 

INDSTILLING 
At Hovedbestyrelsen godkender de foreslåede handlinger 
 
 
 

BILAG 

Ingen bilag. 


