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Velkomst 
- Strukturen for uddannelsesforum blev gennemgået. 

o Uddannelsesforum referer til FDFs hovedbestyrelse. 
o Uddannelsesforum ledes af en styregruppe bestående af en 

formand, udviklingschefen og en koordinerende ansat. 
o Uddannelsesforum består af repræsentanter for de eksi-

sterende organer, som beskæftiger sig med uddannelse i 
FDF. 

o Uddannelsesforum koordinerer og iværksætter udviklings-
arbejde om uddannelse, herunder forskellige arbejdsgrup-
per. 

o Målet med uddannelsesforum er at styrke implementerin-
gen af uddannelsen rundt omkring i FDF, og ikke at ens-
rette uddannelse lokalt. 

o Ønsker om at have et solidt fokus på implementering af 
uddannelse. 

o Uddannelsesforum mangler muligvis et bindeled til noget 
ekstern uddannelse fx førstehjælpskurser. 

o Ønske om en fælles platform for uddannelsesmateriale. 
Måske en decideret uddannelses-database. 

Præsentation af medlemmer 
- Maria, formand - Rod i FDF Solbjerg, bosat i København. Koordine-

rer uddannelsesforum, og sætter retning sammen med styregrup-
pen. 

- Anna, udviklingschef - Har tidligere være forbundssekretær i 
landsdel 7 og 8. Har arbejdet med styregruppen for at skabe et 
samlende uddannelsesorgan, som kan støtte alt den gode uddan-
nelse, som allerede sker i FDF. 

- Heidi, Landsdel 1 - Medlem af landskredsen, og været instruktør 
på både Seniorkursus Sletten og seniorvæbnerkursus PE, og været 
involveret i meget andet uddanneles-FDF. 

- Jens, Landsdel 2 - Medlem i FDF Nørager, formand for uddannel-
sesudvalget i landsdel 2, har været med i lederkursusudvalget, og 
været medarbejder på Seniorkursus Sletten. 

- Niels, Landsdel 4 - Er medlem af landsledelsen, og landsdelens 
uddannelsesudvalg. Er til daglig gymnasielærer. 

- Nicolei, Landsdel 6 - Landsdelsleder i landsdel 6, og står for 
landsdelens uddannelse, som er ved at blive gentænkt. Er til daglig 
skoleleder. 

- Sanne, Landsdel 7 - Kursusleder på ”Blå Port” (Landsdel 7s leder-
skole). Har været involveret tidligere i meget forskelligt uddannelse 
i FDF. 

- Joachim, Landsdel 8 - Medlem i FDF F 7, og har lavet en del leder-
skole i landsdel 8. Er til daglig pædagog, og er meget interesseret i 
uddannelse. 

- Anne Kathrine, Hovedbestyrelsen - Sidder med for at være binde-
led til Hovedbestyrelsen, og har ellers lavet en del kursus i både 
landsdel 8 og i landsforbundet. Er til daglig præst. 

- Thomas, Landslejrens lederudvalg - Har tidligere lavet lederskole, 
seniorkurser og lærer til dagligt. 

- Nadia, Uddannelsesekspert - Medlem af det tidligere uddannel-
sesforum, og har ellers lavet en del lokal uddannelse i landsdel 1, 



  

 

været instruktør på Seniorkursus Sletten, og sidder med i arbejds-
gruppen for den grundlæggende lederuddannelse. 

- Diana, Uddannelsesekspert - Laver lederkursus i landsdel 7, og er 
tilknyttet i landsdel 8. Har arbejdet med at undersøge uddannelse 
i foreningslivet og er nu medlem i DUFs uddannelsesråd, for at 
støtte DUFs medlemsorganisationer på uddannelsesområet. 

- Jeppe, Forbundssekretær - Fokusområde på uddannelse, blandt 
andet kursusleder på FDF Lederkursus og Seniorkursus Sletten. 

 
Øvrige medlemmer, som ikke kunne deltage i mødet 

- Maria, Landsdel 3 
- Sonja, Uddannelsesekspert 

 
Ønsker til områder uddannelsesforum skal beskæftige sig med 

- Hvordan der samles opbakning og deltagelse til særkilte uddannel-
sesarrangementer 

 
Rettelser til overblikket over landsdelens uddannelsestilbud 

- Lederuddannelsesdagen i landsdel 1 er indtil videre i et limbo. De 
unge er dog inviteret til de fleste uddannelsesarrangementer, men 
der er ikke et særskilt tilbud til de unge. 

- Landsdel 2 udvider deres lederlounges med forløb, som går i dyb-
den med et bestemt tema. Desuden gentænkes landsdelsdøgnet. 

- I landsdel 4 afholdes der 3-5 lederuddannelsesaftener og ikke 
nødvendigvis 3. Der er en del unge som deltager på uddannelses-
aftenerne, men der er ikke noget særskilt for de unge. 

 
Organisering af uddannelse i landsdelene 

- Landsdel 1 
o Hvert enkelt uddannelses-arrangement har eget udvalg. 

- Landsdel 2 
o Lederuddannelsesudvalget (LUDU) organiserer og udvikler 

landsdelens uddannelse. 
- Landsdel 4 

o Alt uddannelse organiseres af uddannelsesudvalget, som er 
et udvalg under landsdelsledelsen. 

- Landsdel 6 
o Tidligere har landsdelsledelsen været tovholder på uddan-

nelsen, men det er nu i ved at blive ført over i et uddannel-
sesudvalg. 

- Landsdel 7 
o Der er ikke længere et særskilt uddannelsesudvalg. De fle-

ste aktiviteter har udgangspunkt i ”Blå port”.  
- Landsdel 8 

o Har ikke et særskilt uddannelsesudvalg, som koordinerer 
alt uddannelse i landsdelen. 

 

Koordinering 
Ønsker til fremtidigt arbejde 

- Hjælp til senioruddannelsesaften på landslejren 2021. 
- En mulig workshop eller opmærksomheds punkt på landslejren til 

alle uddannelsesparter i uddannelsesforum. 
- Uddannelsesdatabase. 
- Kursusbeviser på en smartere måde, og muligvis en ensretning, 

måske endda en vidensbank om uddannelses-administration. 
- Vidensbank skal også arbejde med GDPR. 
- Fokus på at få deltagerne til at komme på arrangementerne. 
- Fokus på at få skabt værdifuldt uddannelse særskilt til de unge. 



  

 

Fremadrettet 
- En af implementeringsmulighederne på landslejren bliver rafte-

bordskaffe, som også var et tilbud på landslejren i 2016. 
- Der bliver afholdt et fysisk møde i uddannelsesforum i august. Der 

bliver udsendt en ny dagsorden snarest med en doodle til valg af 
dato. 

- Alle har fået en ”hjemmeopgave” i at overveje hvordan FDFs pæ-
dagogik kan bruges ude i de forskellige uddannelsesorganer. 

- Ros til den nye struktur af uddannelsesforum. 
 

Næste møde 
Dato for næste møde afklares via doodle på nedstående link. 
https://doodle.com/poll/35v5e4e78kan6w9f 


