
 

 

Godkendt HB, marts 2020 

Kommissorium for International Forum 
Forummet arbejder under ansvar over for FDFs hovedbestyrelse og ud fra FDFs formål, 
ambition og værdier.  Kommissoriet er gældende fra februar 2021 – februar 2023  
 

MÅLSÆTNING 

FDFs formål rækker ud og forpligter os på andre end os selv. Igennem vores ambition sæt-
ter vi os i relation med andre mennesker og vi er forpligtede på at tage ansvar for den ver-
den vi lever i.  
 
Internationalt Forums mål at styrke mødet med mennesker fra andre kulturer og give FDFs 
medlemmer muligheden for at møde kulturel mangfoldighed og diversitet, for derigennem 
at opnå større forståelse for verden omkring os.  
 
I direkte tråd med FDFs strategi arbejder Internationalt Forum således med det centrale 
mål at give flere børn og unge et ståsted at møde verden fra. Vi er en portal, hvorigennem 
FDFs medlemmer kan møde børn og unge fra andre kulturer og gennem relation og dialog 
skabe et fælles ståsted på tværs af kulturer. Internationalt arbejde er med at til at til-
trække og fastholde medlemmer i FDF. 
 
Målet for den kommende periode:  

● At facilitere deltagelse for flere kredse, landsdele og landsforbund i internationale 
oplevelser og mødet med FDFs internationale arbejde i udlandet, såvel som gennem 
aktiviteter herhjemme. 

 
● At styrke samarbejdet med vores partnerorganisationer for derigennem dele erfarin-

ger, oplevelser og udfordringer som kan give inspirationen videre ud i hele forbun-
det.  

 
● At skabe et forum hvor FDFere kan bidrage på mange forskellige niveauer af det in-

ternationale arbejde.  
 
 

ARBEJDSOMRÅDE 

En stor del af forummets arbejde består i at tage aktiv del i FDFs internationale netværk og 
derigennem skabe grobund for udveksling af ideer, erfaringer, aktiviteter og arrangementer. 
 
International Forum har derfor stor fokus på relationer, kommunikation og koordination 
med internationale netværk og partnerorganisationer rundt omkring i verden og arbejder på 
at bringe så mange internationale tilbud ind FDF som muligt.  
 
Internationalt Forums samarbejde med andre organisationer danner ligeledes ramme for at 
Arenaen og HB kan inspireres af andre organisationers metoder og erfaringer med børne- 
og ungdomsarbejde.   



 

 

 
Forummet ønsker at fungere som en åben platform der giver mulighed for at unge i FDF 
kan engagere sig og bidrage på forskellige måder og niveauer. 
 
Foruden dette består en del af forummets arbejde i generelt at tænke det internationale 
perspektiv ind i en FDF-ramme, samt at guide, støtte og vejlede kredse, landsdele samt 
arena enheder som ønsker at få en international vinkel på rejser, lejre, kurser og aktiviteter.  
 
 

ARBEJDSOPGAVER   

Eksisterende arbejdsopgaver i Forummet: 
● Arbejde ud fra FDFs formål, ambition og værdier gennem vores internationale ar-

bejde og når vi repræsenterer FDF i udlandet. 
● Tage aktiv del i møderne i FDFs internationale netværk. (FIMCAP, European Fellow-

ship og Global Fellowship) 
● Koordinere FDFs indsats i disse forskellige netværk. 
● Støtte og udvikle samarbejdet med FDFs internationale netværk. (FIMCAP, European 

Fellowship og Global Fellowship) 
● Støtte og vejlede FDFs kredse som ønsker at møde andre lokale ’kredse’ fra vores 

internationale netværk. 
● Underbygge muligheden for internationale aktiviteter. 

Udvikling af eksisterende opgaver:  
● Bringe ideer og erfaringer fra de internationale partnere ind i Arenaen og HBs ar-

bejde.  
● Bringe det internationale perspektiv til FDF-begivenheder på en spændende måde. 
● Engagere forskellige niveauer i FDF, fra det enkelte medlem til kredse, landsdele, 

arenaen og HB. 
● Genbesøge mulighederne og interessen for internationalt familiearbejde. 

Udvikling af nye initiativer: 
● Undersøge muligheder og potentialer for at arbejde mere digitalt og skabe internati-

onale oplevelser online. 
● Dele oplevelser, idéer og materiale med vores partnerorganisationer og lære af hin-

andens erfaringer (bl.a. online møder, og hvordan denne ramme kan bruges til inter-
nationalt arbejde). 

● Formidle inspiration fra FDFs internationale partner-organisationer til kredse og 
Arena.  

● Udvikle forummet som en åben platform hvor mange unge kan engagere sig.   
● Undersøge om den nuværende opbygning af Internationalt Forum er den mest hen-

sigtsmæssige og afdække hvilke andre former for struktur man i så fald kunne ar-
bejde med. 

 
 
 
 



 

 

 RESSOURCER  

Forummet finansieres primært af udvalgsbevillingen. Forummets budget fastsættes årligt. 
Forummet kan forvente 75% DUF-tilskud på internationale aktiviteter. Dette sker efter af-
tale med forbundskontoret gennem den ansatte kontaktperson.  
 
Kontingenter og donationer til internationale paraplyorganisationer tildeles og opgøres af 
Forbundskontoret.  
 
Internationalt Forum tildeles en ansat kontaktperson. Dennes arbejdsopgaver reguleres ved 
nærmere aftale mellem formandskabet og FDFs ledelse.  
 
Der kan trækkes på Landsforbundets kommunikationskonsulenter i forbindelse med kom-
munikationsopgaver. Dette koordineres gennem den ansatte kontaktperson.  
 


