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Overskrift 
Legens Dag 
 
 
Baggrund 
I januar 2014 blev det besluttet, at Legens Dag 2014 skulle holdes med samme fokus på ekstern 

kommunikation som de tidligere Legens Dag havde, og at man så efterfølgende skulle evaluere og tage 

beslutning om, hvad der fremover skulle ske. 

Legens Dag 2014 blev afholdt med væsentlig færre både ansatte ressourcer samt kampagnebudget. De færre 

ressourcer har givet direkte udslag i antallet af deltagende kredse (i tidligere år har der været telefonisk 

kontakt til samtlige kredse og væsentlig mere PR på arrangementet), mens kvaliteten i arrangementet har 

været fastholdt. 

 

Dette bilag indeholder resultatet af spørgeskemaundersøgelsen 2014 samt sidste år. Derudover er der nogle 

refleksioner fra dem, der planlagde dagen. På baggrund af dette skal HB beslutte sig for, om der fortsat skal 

være Legens Dag og om det fortsat skal være et arrangement tænkt som ekstern kommunikation. 

 

Hvis man ønsker at læse mere om Legens Dag og de oprindelige tanker bag denne lægges en større 

evalueringsrapport udarbejdet af Jimmy Damsgaard som baggrundsbilag. 

 
 
 
Indstilling 
HB skal tage evalueringen til efterretning samt beslutte sig for, om der skal afvikles Legens Dag i 2015 og 

2016 og med hvilket fokus 

 
 
Evaluering 

Resultat af spørgeskemaundersøgelse 2014, afholdt medio – ultimo oktober 2014. 

• 46 deltagende kredse i fordelt i hele landet på Legens Dag i 2014. Ud af dem har 50% 

gennemført spørgeskemaet, alle har fået det tilbudt. Enkelte kredse som havde tilmeldt sig måtte 

aflyse pga. dårligt vejr, i alt 2-3 stk. 

• 83,5% af de deltagende kredse var tilfredse eller godt tilfredse med landsforbundets opbakning 

til arrangementet, her var der størst tilfredshed med kontakten til de lokale medier, pr pakkens 

nye gimmicks armbånd, og muligheden for at hente og printe det materiale man ville på 

internettet. Og årets leg blev velmodtaget. 

• Hvad der ville kunne få kredsen til at deltage i et lignende arrangement i fremtiden var primært:   

o muligheden for at afholde dagen på en valgfri dag og ikke en fast lørdag  

o mulighed for at tilvælge ting fra PR pakken, og dermed også fravælge 

o at landsforbundet skaber opmærksomhed om konceptet 

• De kredse der deltog havde taget arrangementet til sig og gjort det til deres eget. De fleste steder 

fungerede det enten 

o som en agitationsdag  

o som en del af en weekend for primært deres egne medlemmer 
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o Dvs. At de færreste kredse bruger tilbuddet som det oprindeligt var tiltænkt som et 

udadvendt PR arrangement for hele FDF, men i stedet som sæsonstartsdag. 

• Kredsene selv siger at deres største succeér med Legens Dag i år var  

o at det var et godt oplæg til en dag med både gamle og potentielle medlemmer 

o at dagen blev brugt som inspiration til at gøre opmærksom på sig selv i lokalmiljøet 

• Kredsene er villige til at bruge relativt få midler på arrangementet, alt mellem 100 og 500 kr 

bliver nævnt. 

Resultat af spørgeskemaundersøgelse 2013, afholdt ultimo september – medio oktober 2013 

• 145 deltagende kredse over hele landet til Legens Dag i 2013. 

• 282 kredse har deltaget i spørgeskemaet hvoraf 138 deltog i arrangementet og 144 ikke gjorde i 

alt gennemførte 214 hele skemaet. 

• På spørgsmålet om hvorvidt kredsen kunne tænkes at deltage i Legens Dag i 2014 svarede  

o Lige knap halvdelen (51 ud af 115 besvarelser) at hvis arrangementet lå en anden dag, 

eller en valgfrie dag i perioden, ville de overveje at deltage. 

o 33 af kredsene sagde at det var et spørgsmål om for få lederressourcer 

o Og en enkelt kreds sagde at de ikke mente at det var relevant at promovere leg i stedet 

for FDF. Citat: ” Hvis kampagnen handler om FDF og ikke leg. Legen er det, der binder os 

sammen, men det er FDF de lokale forældre har brug for at huske os på.” 

• På spørgsmål om hvad der kunne gøre bedre i 2014 og hvad der var det bedste FDF deltog med, 

var der delte holdninger: 

o Nogle var rigtig glade for PR pakken, imens andre mente at den var helt overflødig 

o Flere efterlyser at det ikke kun skal handle om leg men om FDF som helhed 

o Og igen flere derforslår at man ændre datoen eller som her: ”Det er svært i storbyen at 

samle mange børn og unge om lørdagen. Der sker så mange andre aktiviteter... 

Så jeg vil forslå at man i storbyen kalder det legens uge. Så ville i få mange flere kredse med. 

På Frederiksberg kun en kreds. Ved kredsledermødet ville 5 ud af 6 kredse være med på 

LEGENS UGE” 

• 87,96 % var enten meget tilfredse, eller tilfredse med landsforbundets opbakning til 

arrangementet, 3,71% var utilfredse eller meget utilfredse og 8,33 % vidste det ikke. 

• Kredsenes hovedfokus i forbindelse med deres egen afholdelse af Legens Dag og hvad de havde 

succes med, er ligesom i 2014, at de fik noget god tid sammen med deres medlemmer og enkelte 

snakker også om at de fik tiltrukket nogle nye medlemmer til kredsen. Derudover er mange glade 

for det færdige program og årets leg. 

• 80% af besvarelserne på spørgsmålet hvad kredsen selv kan gøre bedre i 2014 går på 

synligheden. Citat: ” mere pr i de lokale byer vi dækker, vise at der er for alle os selv om man ikke er 

FDFer er man velkommen tila t deltage” 

• De få der har svaret på hvor mange penge de er villige til at bruge på arrangementet ligger et 

sted mellem 500 og 1000 kr, afhængig at hvad de får ud af det. 

 

 

Overvejelser fra udvalget bag (Christiane Lyng Rosenkjær og Maiken Østergaard):  

• Der er generelt stor tilfredshed med arrangementet, i de kredse der har gjort det til 

deres eget. Dvs. at de er glade for at der hvert år bliver produceret noget nyt materiale 

som de fleste bruger til agitation og/eller sæsonstart. Og som de selv kan vælge hvor 

meget de vil have af. Man kunne overveje om der skulle være lidt (nyt) PR materiale til 

download, og på udsalg hos 55°nord op mod sæsonstart. 

• At der sendes pressemeddelelser til de lokale medier er et kæmpe hit, selv om man 

tænker at det er noget de fleste kredse selv kunne gøre, virker det uoverkommeligt for 

de fleste og det er en øjenåbner for dem at se at vi kan lykkedes med det. 

• Kredsene føler en samhørighed med resten af landsforbundet når de afvikler noget i 
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samme stil samtidig med de andre kredse. 

• En gimmick, armbånd, tatoveringer el. lign., der markere agitation og sæsonstart har 

givet god effekt. Ligesom årets leg har givet noget sammenhæng. 

• Det er kun ganske få kredse der har forstået, eller ønsket at holde fast i at det er et eksternt 

rettet arrangement, de fleste kredse kan ikke se meningen med at bruge de lederressourcer de 

har på at fortælle historien om leg og FDF generelt i stedet for at fortælle om dem selv og deres 

gode arbejde. 

  

  
 
 
 
 
Kommunikation 
Hvis HB beslutter at der skal være Legens Dag 2015 skal det kommunikeres ud således at kredse ved, at det 

kommer. 

 
 
 
Økonomi 
Legens Dag er traditionelt finansieret af medlemspuljen hvilket også er tanken i 2015 og 16 

 
 
 
Bilag 
 


