
 
 
Punkt til Hovedbestyrelsesmødet den 21. – 23. august 2020 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
Villum Fonden har afsat en bevillingsramme på 25 mio. kroner til 
projekter i 2020 – 2021, der skal understøtte, at flere børn og unge får 
adgang til sjove og lærerige fritidsaktiviteter, der bringer 
naturvidenskab og teknologi ind i hverdagen.  
 
Villum Fonden vil med uddelingsområdet børn, unge og science bidrage 
til, at de kommende generationer tager kvalificeret stilling til samspillet 
mellem natur, teknologi og menneske – og de samfundsmæssige og 
etiske problemstillinger forbundet hermed. Fonden vil gerne bidrage til 
flere børn med stærk science-kapital. Derfor støtter fonden 
organisationer, foreninger og offentlige institutioner, som udvikler sjove 
og inspirerende fritidsaktiviteter, der bringer science ind i børns og unges 
hverdag. 
 
Den afsatte bevillingsramme støtter: 
 

• ”Længere forløb, hvor børn, unge og måske deres familier mødes 
jævnligt over en periode til inspirerende, engagerende og lærerige 
fritidsaktiviteter med et klart science-indhold. Det kan være en 
gang om ugen, et antal workshops over en sæson eller en camp 
over nogle dage. Vi foretrækker flerårige projekter, hvor indsatsen 
udvikles grundigt og afprøves i flere omgange, gerne i et 
samarbejde mellem flere aktører. Vi forventer, at der er en klar 
strategi for, hvordan indsatsen kan videreføres efter endt 
projektperiode.” 
  

• ”Projekter i organisationer og institutioner, hvor børn og unge 
kommer i forvejen. Det vil sige foreninger, SFO’er, fritidsklubber, 
biblioteker, fritidsaktiviteter, science-centre mv. Vi støtter både 
helt nye forløb og udvikling af aktiviteter, der allerede er i gang.” 

 
Nærmere beskrivelse af bevillingsrammen kan findes på dette link; 
https://veluxfoundations.dk/da/boern-unge-og-science/fritid-call 
Der er ansøgningsfrist til puljen den 2. november 2020 
 
I FDF er der allerede nogle kredse der eksperimenterer med at lave 
aktiviteter med et klart teknologisk indhold. Som eksempler kan nævnes: 
 

• FDF Vejle 1 der fra den kommende sæson udbyder FDF LAB, hvor 
indholdet blandt andet vil være programmering, man ønsker at 
børnene opfinder sammen og bliver nysgerrig på forskellige 
teknologier.  

• FDF Svanninge Fåborg afholder man en årlig computernat, med 
deltagelse af børn fra hele landsdel 6 og leger på de almindelige 
møder med teknologi.  



• FDF K19 har en særlig klasse kaldet K-Nørden, der et 
"makerspace" hvor der er mulighed for at lege og lære om 
elektronik, programmering, teknologi m.m.  

 
Det er FDFs styrke og DNA, at vi giver plads til alle børn, og at man i FDF 
ikke skal melde sig til kun én enkelt aktivitet, men i stedet kan møde og 
blive udfordret af et spektrum af aktiviteter og ikke mindst møde voksne 
med noget på hjertet. Vi står på 118 års tradition for at møde børn med 
tidssvarende aktiviteter og evangeliet. Tidssvarende aktiviteter må i dag 
blandt andet betyde teknologiaktiviteter og derfor skal vi være 
undersøgende på hvordan vi kan udvikle FDF-aktiviteter, der giver børn 
mulighed for at møde teknologi i en FDF-ramme, med fællesskab og leg 
som udgangspunkt. 
 
På baggrund af ovenstående foreslås det at der nedsættes en 
arbejdsgruppe, der kan udarbejde en ansøgning til ovenstående pulje ved 
Villumfonden.  
 
Arbejdsgruppen skal udarbejde et projekt, der kan understøtte 
interesserede kredse i at udvikle teknologiaktiviteter der tager 
udgangspunkt i vores ambition.  
Der skal både udvikles og gøres erfaringer med ”teknologimøder” og 
”teknologilejr”.  
Det skal være et mål at der udarbejdes materialer der efterfølgende kan 
deles i hele landsforbundet.  
Projektet skal drives af frivillige, men der skal i ansøgningen søges til en 
lønnet projektleder. 
 
 
Indstilling 
 

Ø HB nedsætter en arbejdsgruppe der udarbejder projekt og 
ansøgning 

Ø I arbejdsgruppen deltager minimum et HB-medlem og en 
forbundssekretær (sekretær for gruppen). 

Ø Ansøgning godkendes på HB-mødet den 27. oktober, og afsendes 
herefter. 

 
 
 
 
Ulla Visbech 
27. august 2020 
 


