
FDFs Hovedbestyrelse  1/4 

Sæt kryds Type Ansvarlig Sagsark offentlig på FDF.dk 
X Orientering (O) 

ABV Ja  Debat/tema (D) 
 Beslutning (B) 

 
Punkt: 2.11  HB-Møde: November 2019 

Status på udviklingsmål 2019-2020 

RESUMÈ 

På HB mødet i maj 2019 mødet blev handlingsplanen for ”Det gode møde” og ”Fortællingen” 
vedtaget. På HB mødet i oktober blev handlingsplanen for udviklingsmålet om natur vedta-
get. I denne oversigt gives aktuel status på alle vedtagende handlingerne fra de tre ud-
viklingsmål.  
 
Næste gang HB får denne status er til mødet i marts 2020.  

INDSTILLING 

 
Det indstilles at HB tager orienteringen til efterretning. 
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SAGSFREMSTILLING 

Fortællingen 

Udvikle fortælleredskaber til ledermøder  Færdig 
Materialet er klar til udsendelse til kredsene. Materialet tager udgangspunkt i ledermødet, 
hvor man deler de bedste FDF oplevelser, udforsker hvad FDF er for lederne og hvad der 
ifølge dem kendetegner FDF når det er allerbedst  Værktøjet vil blive udsendt med 
nyhedsbrev og af forbundssekretærerne. 
 
Leg til at lokalisere kredsens særlige fortællinger  I gang 
Legen er tænkt som et rollespil, som kan underbygge den ledermødeproces, der kommer 
ud til kredsene snarest. Legen skal understøtte ledernes fortælling. 
 
Udvikle fortælleredskaber til netværksmøder  Afventer 
Afventer materialer og arbejdet med fortælleredskaber til ledermøderne. 
 
PR-workshops  Afventer 
PR-Workshops skal ske efter arbejdet med fortælleredskabet til ledermøder,  
 

Opdatering af Trykkeriet  I gang 
I forbindelse med udrulning af nyt skold er flere dele opdateret. Det er et arbejde der sker 
løbende. Der arbejdes på en teknisk løsning så flere har mulighed for at bestille i selv 
Trykkeriet. 
 
Undersøgelse af, hvordan kredse bruger sociale medier  Ikke påbegyndt 
Undersøgelsen laves i foråret 2020. 
 
Uddannelse af unge spokespersons  I gang 
HBN og samfundsengagementsudvalget har haft sparringsmøde om et modul på 
lederkurset, som udvalget vil byde ind med. Derudover er det en opgave 
samfundsengagementsudvalget har fået med i deres nye kommissorium. 
 
Gode fortællere er inddraget i arbejdet med lokale fortællinger  Afventer 
Umiddelbart er ideen at arbejde med fortællingen på HBs marts-møde sammen med Arena 
og Landsdelsledelser. Inddragelse af positionspapirene kan også ske her. 
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Det gode møde 

Opstartsmateriale 2019  Færdig 
Sæsonmaterialet er færdiglavet, og udkom med kredsforsendelsen i august. Materialet 
tager udgangspunkt i illustrationer om mod. Materialet er rammesat med 
opmærksomhedspunkter om det gode møde, som kredsene kan tage udgangspunkt i ved 
afviklingen af møderne, eller i tilretningen til egne møder. 
 
Fokus på aktiviteter, samværsformer og progression i børnemøder Ikke påbegyndt 
Kredsteamet begynder på denne opgave i januar, så vi kan udkomme med et materiale til 
kredsene i juni, som de kan bruge til sæsonplanlægning. 
 
En bedre velkomst til FDF  I gang 
Denne handling er delt i to; en om hvordan man som forælder rent teknisk melder sit barn 
ind i FDF. Denne handling er ikke påbegyndt. Den anden del af handlingen handler om ”en 
bedre velkomst” ude lokalt i kredsene, når der kommer nye børn og voksne til, som er 
interesseret i FDF. Denne del af handlingen er indarbejdes i materialet omkring 
sæsonplanlægningsværktøjet.  
 
Møde- og mærke-app/platform  I gang 
Mærkeudvalget er godt i gang med beskrivelser af mærkerne. Det forventes at materialet er 
klar omkring sæsonsart 2020. Materialer kommer på FDF.dk og i FDF Appen. 
 
Implementering af pædagogikken  I gang 
På seniorkursernes PLAN weekend i august blev der holdt oplæg om pædagogikken og 
instruktørerne arbejdede med den ift. deres gruppe og deres egen indsats. Vi skal have 
pædagogikken ud at leve på resten af forbundets kurser, så dette indarbejdes i forårets 
kurser. 
 
MLC og JGL har holdt oplæg om FDF pædagogikken i forskellige sammenhæng, for at 
afprøve hvilken implementeringsform, som giver det bedst mulige udgangspunkt for at 
arbejde i egen kreds. Det evaluerer JGL og MLC på, og giver erfaringer med videre til 
kredsteamet på mødet i november. Dernæst laves der en implementeringsplan for kredse, 
og for forbund. Vi tager erfaringerne med videre i arbejdet med handlingen "Fokus på den 
gode leder". 
 
Styrkelse af kredsbestyrelser  I gang 
Et af målene i denne handling er at gøre det nemmere, at være kredsbestyrelse. Dette er et 
af omdrejningspunkterne i den arbejdsgruppe som JHK står i spidsen for. 
 

Kurser i forældresamarbejde  I gang 
MLC og JGL er i gang med at undersøge, hvorledes vi understøtter kredsene i det gode 
forældresamarbejde. Dette gøres gennem et par eksemplariske forældre-kreds situationer. 
Et af målene er at lave en folder til forældrene, som kommer i Trykkeriet, som kredsene 
kan bruge. 
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Fokus på den gode leder  Ikke påbegyndt 
Dette værktøj skal udvikles bl.a. med den viden, vi får fra arbejdet med "pædagogik". 
Arbejdet med værktøjet påbegyndes på kredsteammødet i januar 2020. Der er fokus på 
lederens reflektion over eget arbejde, mere end selve mødets aktivitet. 
 

 
Børn og unge i naturen 

Viden og værktøjer Ikke påbegyndt 
Undersøgelse om tilgang til og arbejde med naturen i FDF  Ikke påbegyndt 
Vidensdeling - Inspirationsoplæg til  Ikke påbegyndt 
 
HB har vedtaget handlinger i oktober 2019. Opstart af planlægningen sker i november, der 
forelægger derfor ikke et forventet tidspunkt på selve udarbejdelsen og resultater endnu. 

BILAG 

Ingen bilag. 
 
 
 

 


