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Prioritering af udviklingsmål 
 

RESUMÈ 

På baggrund af forholdene omkring corona har FU bedt om en prioritereret oversigt over 
udviklingsmålenes handlinger.   
  
HB skal tage stilling til om den prioritering af handlingerne for udviklingsmålene, der er i 
det vedlagte bilag er de rigtige prioriteter.   
 
 

INDSTILLING 

A: HB godkender prioriteringen 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
I oktober besluttede HB hvilke handlinger der skulle igangsættes under de enkelte ud-
viklingsmål. Her godkendte HB indsatserne med følgende ændringer: Til indsatser omkring 
puslinge, tilføjes et element om tumlinge og til indsatser omkring kredsen fortæller, tilføjes 
produktion af video, samt brug af online sociale medier. 
 
HB spurgte eksplicit til om alle handlinger kunne nås, og om der var taget forbehold for 
corona. Med valget af undersøgelser, og med de handlinger som var koblet på landslejren 
havde vi prøvet at tage højde for det hele kunne nås. 
 
På opfordring fra FU kommer dette bilag for at få en mulighed for drøfte om det hele kan 
og skal nås. Vi har arbejdet med en prioritering (se bilag) hvor 1 er defineret som højeste 
prioritet og 4 er defineret som lavest.  
 
I bilaget fremgår det at undersøgelsen ”Børn får andre børn med til FDF” har laveste 
prioritet. Det er en undersøgelse, som vi har arbejdet med at få studerende til at foretage 
men pt. er det ikke lykkedes. Derfor har vi prioteret, at den udgår.  
 
Samtidig har det vist sig svært at få kredse med til undersøgelsen ”Blik på kredsen”, hvor vi 
prøver forskellige tilgange af ift. at få flere voksne med i kredsen. En undersøgelse der er 
vigtig for, at vi kan blive klogere på hvordan vi fortsat kan blive dygtigere til at rekruttere 
frivillige. Derfor er det usikkert om denne undersøgelse kan lykkedes, men vi vil gøre en 
ekstra indsats for at nå i mål.  
 
Af de aktiviteter der skal mere gang i, og som er vores top tre prioriteter indenfor de næste 
uger at gå i gang med ”fantasiramme og materiale til puslinge”, finde et helt pilteudvalg og 
udarbejde skitser og få tilbud på videoer om FDF.  

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. Prioritering af udviklingsmål  


