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Nyt kommissorie Uddannelsesforum 
 

Baggrund 

 

Processen for udvikling af nyt kommissorie for Uddannelsesforum 

 

Nov. 18:  

- Indledende snak mellem udviklingschefen, formand for forummet og tilknyttet forbundssekretær 

- Drøftelse og evaluering af nuværende kommissorie med forummet 

 

Dec. 18: 

- Evaluering af nuværende kommissorie samt overvejelser om kommende arbejde mellem formand 

for forummet og forbundssekretær, der munder ud i bilag til HB 

 

Jan. 19: 

- HB drøfter kommissorie-forløbet på januarmødet. Det besluttes at Jonas, Dorte og Ulla vil mødes 

med uddannelsesforum til en drøftelse om retning for kommissoriet. 

 

Feb. 19: 

- Jonas, Dorte, Bitten, Jonathan, Helga, Sonja og Anne Kathrine mødes i Middelfart. På mødet gøres 

der både status over forummets arbejde lige nu, og der sættes fælles retning for det videre 

arbejde. 

 

Marts 19: 

- Der arbejdes videre med drøftelserne fra mødet med HB på forummøde. 

- Jonathan og Anne Kathrine skriver udkast til kommissoriet, som forummet kommenterer på. Det 

sendes herefter til Jonas, Dorte og Bitten til yderligere bearbejdning 

- HB får forslag til nyt kommissorie som bilag forud for mødet, hvor det skal drøftes 

 

Det nuværende kommissorie for Uddannelsesforum er udløbet januar 2019. 

 

 

Indstilling 

 

Der indstilles til, at HB drøfter indholdet af kommissoriet.  

Derudover eller forud drøftes forslaget om at kommissoriet skal vare fire år samt de opsatte milepæle og 

tidsperspektiver. 

 

Ideen 

 

Kommissorium for FDFs uddannelsesforum 

Marts 2019 - Januar 2023 

 

Forummet arbejder under ansvar over for FDFs Hovedbestyrelse. Forummets arbejde er funderet i FDFs 

formål, ambition, værdier og udviklingsmål. Dette dokument beskriver forummets arbejde i perioden 

Marts 2019 - Januar 2023 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                           HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 

 Orienteringsbilag (O)       

 Debat- og temabilag (D)       

x Beslutningsbilag (B)       
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Fokus i udvalgets arbejde 

Uddannelsesforums arbejde vil i den gældende periode være under overskriften “Uddannelse og 

udvikling”. Udvalget vil arbejde med et fokus på en styrket organisering, et fastholdt fokus på den 

grundlæggende lederuddannelse, samt udlægning af aktuelle udviklingsmål, i tæt samarbejde med HB. 

 

Siden LM2014 har FDF haft fokus på Ambition, værdier, udviklingsmål og pædagogik. Ønsket har været at 

skærpe forståelse for FDF-identiteten og bidrage til at fastholde FDF som et idébetonet arbejde. 

Endemålet er udvikling af FDFs kredsarbejde. 

 

Gennem lederuddannelse på mange niveauer skal lederne hente inspiration til kredsarbejdet med 

udgangspunkt i formål, Ambition, værdier, udviklingsmål og pædagogik. Lederuddannelsen skal således 

tjene til at klæde lederne på til at skabe ”det gode møde.” Endemålet er udvikling af FDFs kredsarbejde. 

Lederuddannelse i FDF vil således indebærer elementer både af uddannelse, men også af udvikling. 

Uddannelse er så at sige midlet til målet om udvikling af FDFs kredsarbejde. For at sætte fokus på 

uddannelse og udvikling i FDF, vil uddannelsesforum arbejde under principperne det nære, det dybe og 

det vedholdende. 

 

Det nære: Lederuddannelse skal foregå tæt på lederne, ved at bruge allerede eksisterende 

uddannelseskoncepter og udvide med nye tiltag. 

 

Det dybe: Lederuddannelse skal skabe tid til fordybelse. Vi ønsker at skabe opmærksomhed på 

vigtigheden af, fordybelse som en del af uddannelseskoncepterne. Uddannelse er ikke alene noget man 

får på et modul, men også noget der kræver arbejde og diskussion hjemme i kredsene. 

 

Det vedholdende: Lederuddannelse skal være vedholdende. Kontinuitet er væsentligt for arbejdet med 

lederuddannelse. Der bliver brugt meget tid og energi på at omstille sig til de mange nye initiativer, der 

hele tiden opstår i en levende og energifyldt organisation som FDF. For på bedste vis at give en platform 

til at udfolde dette på, mener uddannelsesforum at det er nødvendigt at turde fastholde form og tildels 

indhold i en længere periode. 

 

Samlet set skal lederuddannelsen på alle niveauer være med til at skabe udvikling i kredsarbejdet i FDF, 

der får formål, ambition, værdier, udviklingsmål og pædagogik til at leve i det lokale. 

 

Arbejdsområder 

Organisering og struktur for uddannelse i FDF 

Der er rigtigt mange, der arbejder med uddannelse i FDF - Uddannelsesforum, kursusteams, lokale 

lederskoler, forbundssekretærer osv. Over en 4-årig periode vil uddannelsesforum være bidragydere til et 

styrket samarbejde på tværs af alle disse grupper, så uddannelse i FDF i endnu højere grad samtænkes. 

Det betyder, at udvalget fortsat vil have kontakt til landsdelsledelser og for fremtiden vil styrke kontakten 

til lokale lederskoler 

 

Strategi for uddannelse i FDF 

I 2013 lavede man en visionær beskrivelse af hvad Uddannelse i FDF er. I løbet af denne 

kommissorieperiode arbejdes der med, at den skal genbekræftes eller revideres. HB og Uddannelsesforum 

samarbejder om dette, for at styrke sammenhængen mellem uddannelse og udvikling. 

 

Uddannelseskoncepter 

I en årrække har Den Grundlæggende Lederuddannelse, Kredslederuddannelsen og Lederfighten været 

under udvikling og revision. I den kommende periode er der behov for at fastholde disse koncepter og 

arbejde yderligere med implementeringen af disse. 

Forummet vil udvide med endnu et koncept i form af netværksmøde-oplæg til afholdelse af eksempelvis 

forbundssekretærer, landsdelsledelser eller netværksledere på netværksmøder, kredsledermøder el. lign. 

Disse skal have en tæt forbindelse til udviklingstanken og kan eksempelvis handle om FDF Pædagogik, 

Lederfællesskaber eller inspiration til arbejdet med de aktuelle udviklingsmål. Uddannelsesforum 
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forholder sig til og udvikler materialet, så det kan bruges på flere platforme, så også kredse der ikke er i 

fungerende netværk kan få gavn af materialet. 

 

Opgaver 

• At sætte lederuddannelse på dagsordenen i FDF  

• At implementere og løbende revidere uddannelseskoncepter med fokus på uddannelse i kreds, 

netværk og landsdel, herunder i særlig grad den grundlæggende lederuddannelse. 

• Fortsat at øge bevidstheden til den grundlæggende lederuddannelse i FDF og hvordan man kan 

arbejde med den på kreds, netværk, landsdels og landsplan 

• Fortsat at arbejde med uddannelsen af kredsledere bl.a. gennem arbejdet med 

kredsledermodulerne 

• At være sparringspartner for HB og uddannelses-engagerede i FDF for en styrkelse af 

lederuddannelse i FDF 

• Løbende drøftelser med landsdelsledelser og lederskoler med henblik på sparring og udvikling 

• At gå i dialog med HB og landsdelsledelser om en eventuel styrket formel struktur for 

lederuddannelse 

• Kontakt og sparringspartner til Lederfighten 

• Der registreres deltagelse i Den Grundlæggende Lederuddannelse, Kredslederuddannelsen og 

Lederfighten. Der afrapporteres til HB to gange om året, hvor deltagerantallene er sorteret på 

kredse, netværk og landsdele. Tallene holdes op mod mulige antal deltagere.  

 

Milepæle/tidsperspektiver 

Når kommissoriet er færdigt, sikrer udvalget en involverende og gennemsigtig opgaveløsning, så hele 

Uddannelsesforum er klædt på til og involveret i at udvikle og pushe FDFs uddannelsestilbud. Målet er at 

skabe engagement og mindske sårbarheden i opgaveløsningen blandt udvalgsmedlemmer. 

 

Mange opgaver går på tværs af hele perioden. For at give et overblik over progressionen i 

kommissorieperioden skal følgende give overblik over de særlige strategiske nedslag, der skal sikre det 

organisatoriske og strukturelle setup internt i uddannelsesforum og for uddannelse i FDF generelt. 

  

2019:  

Drøftelse og udvikling af forummets opbygning med henblik på stabil udvalgsstruktur.  

Implementeringsstrategi udvikles for at sikre udrulningen af de udviklede og reviderede koncepter 

Dataindsamling af, hvor og hvor meget udviklingskoncepterne bruges 

2020: 

Strategi for uddannelse i FDF drøftes og udvikles 

2021: 

Forbundets organisering og formelle strukturer omkring uddannelse drøftes og udvikles 

2022: 

Kommissorie-perioden evalueres og arbejdet med et nyt igangsættes 

 

Ressourcer 

Økonomi i kommissoriet: Forummet udarbejder budget to gange i løbet af perioden. Det vil sige i 

sommeren 2019 og i sommeren 2021 under hensyntagen til forbundets øvrige budgetlægning. 

Der er tilknyttet en ansat ressource, der deltager i forumarbejdet. Der laves særskilt aftale omkring den 

ansattes arbejdsopgaver i udvalget. 

Der kan indsuppleres medlemmer til forummet løbende i perioden, og dette efterstræbes for at sikre en 

god og dynamisk opgaveløsning. 

Forummet har 8-10 årlige møder. 

Forummet kan nedsætte arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.  

Forummet refererer til udviklingschefen. 

 

 

Tidsplan 

 

HB-møde marts:  Drøftelse af kommissorium for uddannelsesudvalget.  
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Senere i 2019: En opfølgning med Uddannelsesforum om arbejdet – det kunne være på samme vis 

som formødet til kommissoriearbejdet 

 

 

Kommunikation 

 

I.a.b. 

 

Økonomi 

 

I.a.b. 

 

Bilag 

 

Ingen 


