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Overskrift 
 

Oplevelsesåret 2015 
 
Baggrund 
 

I handlingsplanen fra landsmødet i 2012 er det sidste år nu i gang. Først var der kredsudviklings år, så 

uddannelsesår og nu oplevelses år. På hvert HB-møde i 2015 gives en status på arbejde.  

 
 
Indstilling 
 

HB bedes tage denne status til efterretning 
 
 
Ideen 
 

 

 
 

 

I 2015 sætter vi i FDF fokus på oplevelser - hvad gør en oplevelse og hvornår er en oplevelse god? 

 
Hvad handler det om? 
Oplevelsesåret handler om, at vi bliver klogere på de oplevelser, som vi allerede laver og sætter rammer for. 

Vi skal gennem åbenhed, samtale og videndeling synliggøre oplevelser, højne kvaliteten af disse og dele 

oplevelserne med hinanden. Dette skal vi gøre for at få flere medlemmer, for at lave bedre oplevelser og for at 

udvikle FDF. 

Oplevelsesåret 2015 handler ikke om, at kredse og landsdele skal lave 100 nye oplevelser/arrangementer. Det 

handler om, at de FDF-oplevelser, vi giver børn og unge skal sætte spor. 

 

Der er nedsat en styregruppe, som blandt andet skal arbejde med følgende opgaver (se den fulde 

arbejdsbeskrivelse senere i bilaget) 

• Synliggørelse af oplevelser 

Styregruppen skal blandt andet arbejde med, hvordan vi kan blive bedre til at synliggøre de oplevelser, som vi 

i forvejen danner rammer for. 

• Motiverer til samtale omkring oplevelser  

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

x Orienteringsbilag (O)       

 Debat- og temabilag (D)       

 Beslutningsbilag (B)       

Bilagsnummer: 2.5 Ansvarlig: BSK 
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Styregruppen skal udarbejde værktøjer til brug i kredsene, så oplevelserne kvalificeres. Disse værktøjer vil 

primært være samtaleværktøjer. 

 
Hvad sker der? 
På landsmødet fik alle kredsen en æske dilemmakort med hjem, som de kan bruge til at sætte fokus på deres 

sommerlejr hjemme i kredsen. Sommerlejren er nemlig årets FDF-oplevelse! I starten af 2015 udkommer en 

sommerlejrhåndbog - også som en del af Oplevelsesåret. I december udgaven af FDF LEDEREN var en 

artikelserie omkring Oplevelser, som gerne skulle motivere den enkelte leder/kredsleder til at arbejde med 

oplevelser i kredsen. I marts kommer der konkrete mødeideer.  

Gennem hele Oplevelsesåret opfordres alle medlemmer til at bruge #fdfoplevelser når der uploades til sociale 

medier.  

 
 
Styregruppen 
Vi har i efteråret været igennem en traditionel opfordringsrunde af formand uden held. 

Efter diskussion på landsmødet omkring oprettelse af en jobbank, besluttede vi at lave et jobopslag, så folk 

kunne melde sig til styregruppen for oplevelsesåret.  

5 har meldt sig og 1 sprang fra, da han fik arbejdsbeskrivelsen. 

 

Det betyder, at styregruppen nu består af 

• Michelle Dahl, FDF Nørre Uttrup 

• Jannik Toft Andersen, FDF Aarhus 2. 

• Connie Løgstrup Madsen, FDF Bjerringbro 

• Kasper Kristiansen, FDF Utterslev 

• Mette Wolsgaard, FDF Aarhus 9 Højbjerg (var opfordret) 

• Julie Karlshøj Fievé, FDF Aarhus 9 Højbjerg (var opfordret) 

• Signe Trier (Opfordret gennem Julie) 

• Mette La Cour (forbundssekretær) 

 

Det er en ny måde at starte en styregruppe op på med en flok, der er sammensat ud fra tilmelding til opgaven. 

Vi mødes første gang midt i januar, hvor det meste af tiden skal bruges på forventningsafstemning og på en 

snak om, hvad det vil sige at sidde i en styregruppe. Vi skal selvfølgelig også i gang med arbejdet, så der kan 

meldes noget ud til landsdelsledelser og kredse.  

 

Tilrettet arbejdsbeskrivelse for styregruppen for Oplevelsesåret 2015: 
Formål 
Styregruppen skal udarbejde en overordnet plan for Oplevelsesåret 2015 og sikre, at målene for 

Oplevelsesåret 2015 opfyldes. 

Fokus er: 

- Kredse og landsdele oplever 

- På oplevelse med landsforbundet FDF 

 

Arbejdsperiode 
Stabspersonen er formand – som udgangspunkt i startfasen. Dette reguleres, hvis der opstår gode 

muiigheder for en frivillig formand i styregruppen. Styregruppen arbejder frem til årsskiftet 15/16.  

 

Milepæle 

Efteråret 2014: Der udarbejdes en kommunikationsstrategi for Oplevelsesåret. Denne laves med hjælp fra 

FDFs mediekonsulent. Der udarbejdes logo. 

Landsmødet 2014: Oplevelsesåret præsenteres for kredsene og skydes i gang. 

Januar: Den officielle start på Oplevelsesåret 2015.  

 

Arbejdsgrupper 
Det er op til styregruppen at nedsætte arbejdsgrupper til løsning af konkrete arbejdsopgaver defineret af 

styregruppen.  
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Arbejdsform 
Styregruppen mødes til møder, hvor der skal være åbenhed og synlighed omkring arbejdet, møderne og 

processerne. 

 

Administrative opgaver 
Budget: 

Styregruppen udarbejder på første møde forslag til budget, som herefter godkendes af udviklingschefen 

 

Regnskab: 

Styregruppen aflægger regnskab efter endt arbejde.  

 

Reference og rapportering: 

Styregruppen refererer til udviklingschefen og afleverer rapporteringer til hvert HB-møde.  

 

Opgaver 
Synliggørelse af oplevelser 

Styregruppen 

- udarbejder en metode for synliggørelse af oplevelser i kredse, landsdele og udvalg 

- sikrer koordination af oplevelser på tværs af kredse, landsdele og udvalg 

- synliggør allerede eksisterende oplevelsestilbud i FDF (Koncertstævner, VM, fællessommerlejr, 

familiesommerlejr m.m) 

- øger fokus på at lave oplevelser, som styrker kredsene internt og synliggør kredsene eksternt.  

 

Motiverer til samtale omkring oplevelser 

Styregruppen 

- udarbejder materialer til samtale omkring værdien af oplevelser til brug af kredse, landsdele og 

udvalg 

- skaber rum for videndeling om oplevelser 

 

Nye initiativer 

Styregruppen 

- planlægger og gennemfører en børnefestival for de mindste og for familier 

 

Opfølgning på oplevelser 

Styregruppen 

• følger op på indsatsen med nye sommerlejrkoncepter, der er udgivet til landsmødet. 

• er med til at samle evalueringer fra de store landsforbundsoplevelser i en form, der giver nogle 

pejlinger på, hvad der skaber værdi for FDF og for FDFs kredse ved de store arrangementer. 

 
 
Tidsplan 
 
Udarbejdes af styregruppen 

 
Kommunikation 
 

Der er udarbejde overordnet kommunikationsstrategi 

 
 
Økonomi 
 
Styregruppen udarbejder budget på deres første møde i januar. 

 


