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[Case] 
 

Hvis den nuværende uddannelsesstrategi skulle være behandlet jf. den nye model, ville det have betydet, at 

 

- HB på LM 2012 havde fremlagt et forslag til et udviklingsmål for uddannelse i FDF. Dette 

udviklingsmål ville have været debatteret, evt. ændret og herefter godkendt. 

- HB efter landsmødet havde nedsat et uddannelsesudvalg, der fik det opdrag at komme med en 

strategi og handlingsplan. Denne proces kunne nemt være magen til den proces, der netop er 

afviklet for at få udarbejdet en ny strategi. 

 

Udviklingsmål 

Beskrivelse af nu-situationen 

FDFs nuværende officielle lederuddannelse er fra midten af 90’erne og er ikke blev vedligeholdt siden. Det 

opleves, at færre og færre modtager lederuddannelse. 

 

Behov for indsats 

Vi har brug for en opdateret lederuddannelse og at flere bliver uddannet. Dette skal sikre bedre kvalitet i 

kredsarbejdet og dermed flere medlemmer. 

 

Fastsættelse af mål/målsætning 

Målet er, at halvdelen af alle medlemmer over 13 år skal deltage i et uddannelsesmodul i 2014. Den 

grundlæggende lederuddannelse skal styrkes og der skal være større mulighed for efteruddannelse i FDF. 

Desuden skal tilbud som fyraftensmøder og instruktøruddannelse udvikles, så vores forskellige kompetencer 

bliver synliggjorte.  

 

Strategi 

Beskrivelse af nu-situationen 

Hentes fra udviklingsmålet 

 

Behov for indsats 

Hentes fra udviklingsmålet 

 

Fastsættelse af mål/målsætning 

Mål: At skærpe ledernes forståelse af FDF som idébetonet arbejde, der bygger på FDFs værdigrundlag. 

At uddanne ledere, så de får kompetencer, lyst og fællesskabsoplevelser, der styrker dem til på en 

nærværende måde at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Mødet sker i fællesskaber gennem 

sjove, spændende, lærerige og nyskabende aktiviteter. 

 

Målgruppe: Unge og voksne ledere i FDF; Seniorvæbnere, seniorer, ledere, kredsledere, bestyrelser, 

landsdelsledelser, instruktører og udvalgsmedlemmer. 

 

Lederuddannelse af høj kvalitet: Kerneopgaven i FDF er, at engagerede, nærværende og dygtige ledere møder 

børn og unge på en måde, så børn og unge oplever fælleskabet gennem lærerige og udviklende aktiviteter. 

Lederuddannelsen skal derfor ruste lederne til dette møde og til en stadig udvikling af FDFs arbejde med 

udgangspunkt i formål og værdigrundlag. 

 

Beskrivelse af implementering 

HB-møde: Januar 2014 Initialer: MS Bilags.nr.: 2.1.1.2 
 

 

SÆT KRYDS  ÅBENT 

FØR 

ÅBENT 

EFTER 

NYHED 

EFTER 

LUKKET 

BILAG  HB-protokol (udfyldes af kontoret efter mødet) 

X  Orienteringsbilag (O)    X    

 Debat- og temabilag (D)       

 Beslutningsbilag (V)       
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Udbydere: Interne: Kredse, landsdele, interessenetværk, udvalg og landsforbund 

Primære samarbejdspartnere: FDF-efterskoler, Silkeborg Højskole, KFUM og KFUK i Danmark, DUF og 

organisationer under Global Fellowship og Fimcap. 

 

Fysisk placering: Der sikres en geografisk spredning på uddannelsestilbud. Der tages ved placering af kurserne 

hensyn til tilbuddenes karakter og behov for særlige fysiske rammer samt behov og ønsker fra ledere. 

 

Uddannelsestilbud vil blive tilbudt lokalt, regionalt, nationalt, internationalt og online. 

 

Synlighed: Alle uddannelsestilbud fra både FDF og samarbejdspartnere skal være synlige og overskuelige for 

alle unge og ledere i FDF. Det skal være let for den enkelte at tilmelde sig og let for kursusudbydere at 

benytte et fællestilmeldingssystem. 

Det skal være let at skaffe sig et samlet overblik over gennemgået uddannelse i FDF og opnåede 

kompetencer. 

Grafisk standard udarbejdes. 

 

Budget er særskilt vedtaget. 

 

Handlingsplan 

- Handlinger 

Hvilke handlinger skal ske? 

Hvem foretager disse handlinger? 

 

- Tidsplan 

Hvordan er tidsplanen for de enkelte handlinger 

 

- Ressourcer 

Hvilke ressourcer er nødvendige? 

Hvordan tænkes de anvendt? 

 

Kommissorium 

Der beskrives et kommissorium for uddannelsesudvalget der konkret skal udarbejde materiale m.v. 


