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Evaluering af Arena 
 

RESUMÈ 

I 2016 blev en indsats omkring udvalgsmiljøet påbegyndt initieret af Hovedbestyrelsen og 
FDFs daglige ledelse. HB ønskede en evaluering i 2020 af den indsats. HB besluttede på de-
res møde i maj 2020 hvilke aspekter, de ønskede undersøgt og belyst i evalueringen. Denne 
evaluering omhandler derfor kun udvalgte områder af indsatsen.  
 
Evalueringens indhold  
HB besluttede følgende tematiske punkter til evalueringen: 

• Hvordan opleves det, at man arbejder for ambitionen? Og kan positionspapirerne 
anvendes?  

• Hvordan opleves kontakten og samarbejdet med HB, herunder også ifm. udfær-
digelsen af kommissorier? 

• Medfører Arena-organiseringen flere aktive frivillige? 
 
Indsatsen har siden 2017 delt sig i to spor: Et strukturspor og et involveringsspor. Det af-
spejler evalueringen også. Der er et primært fokus på strukturindsatsen, hvilket kommer til 
udtryk både ift. antallet af interviewede og ift. omfanget af de enkelte interviews og der-
med antallet af pointer. 
 
Opsummerende konklusioner 

• Om at arbejde for ambitionen 
Ambitionsudvalgene mener, at ambitionen giver en ramme og en retning, mens foraerne 
mener, at ambitionen har en samlende effekt, men at den ikke udstikker arbejdsopgaver. 
Der opleves ikke meget samarbejde om ambitionen på tværs i Arenaen – men samarbejdet 
er der med kredsene. Af de adspurgte forpersoner ønsker flertallet et øget samarbejdet ge-
nerelt på tværs i Arenaen.  
Positionspapirerne opleves som svære at arbejde med i praksis, og derfor efterspørger flere 
et stærkere strategiske samarbejde med HB. Der er en oplevelse af, at værdierne er udlici-
teret til ambitionsudvalgene, og at interessen for og fokus på at indfri visionerne for de fire 
områder mangler i HB.  
 

• Kontakt og samarbejde med HB 
Det fremgår tydeligt, at de ambitionsudvalg/fora med personlig eller organisatorisk tæt HB-
tilknytning oplever en god videndeling og en tilgængelighed hos HB, som de andre enheder 
efterspørger. Det er en klar konklusion, at ambitionsudvalg/fora har et behov og ønske om, 
at have én fast HB-kontaktperson, som man kan have en løbende dialog med.  
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• Flere aktive 
Det er ikke muligt at afgøre i tal, om der er kommet flere med i Arenaen over den fireårige 
periode. Men flere udvalg/fora udtrykker, at åbne opslag giver mere motiverede udvalgs-
medlemmer, og nye medlemmer beskriver Arenaens enheder som et åbent miljø at komme 
ind i. Det konkluderes dog også, at der er et stykke vej endnu for at få Arenaen og dens 
muligheder bredt kendt i FDF lokalt.   
 
 

INDSTILLING 

 
Det indstilles at HB  

A: behandler evalueringen og tager den til efterretning 
B: godkender, at ændringer for Arenaen viderebehandles i den kommende HB peri-

ode.  
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
Bidrag til evalueringen 
Efter ønske fra HB er evalueringen baseret på kvalitative interviews med forpersoner i Are-
naen.  

Forpersonerne for de tre eksisterende ambitionsudvalg (Tro, Leg og Samfundsengagement) 
samt for FDFs fora (Internationalt, Skole og Uddannelse) er blevet interviewet om både 
struktur- og involveringssporet. Til afsnittet om involvering er nuværende og tidligere for-
personer for March og Lejr-udvalget blevet interviewet om deres rekrutterings- og involve-
ringspraksis. Slutteligt er en række ’nye ansigter’ i Arenaen blevet interviewet, om deres 
oplevelse af at træde ind i Arena-miljøet på baggrund af åbne opslag.  

Afgrænsning af evalueringen 
Det blev ved indsatsens start besluttet at tage udgangspunkt i det kvalitative aspekt, og 
derfor blev der ikke foretaget en kvantitativ baselineundersøgelse af alle frivillige i udvalgs-
miljøet i 2016. Der er derfor heller ikke foretaget sådan undersøgelse forud for denne eva-
luering, da den ville have være svær at anvende uden et sammenligningsgrundlag fra ind-
satsens start.  

Ved indsatsens start blev der i stedet lavet mindre ’temperaturmålinger’ på det daværende 
udvalgsmiljø via to åbne møder for kursusledere, udvalgsformænd og delegationsledere. 
Derudover blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse til udvalgsformænd i november 
2016, hvor der var 14 respondenter.  

 

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. 2.14_HB_Evalueringen af Arena_BILAG1_aug20 

 


