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Sæt kryds Type Ansvarlig Forfatter Sagsark offentlig på FDF.dk 

X Orientering (O) 
SS LLU Ja  Debat/tema (D) 

 Beslutning (B) 

Punkt: 2.09 HB-Møde maj 2022 

Evalueringsoverblik - FDF Landslejr 2022 

RESUMÈ 

I kommissoriet til landslejrudvalget, godkendt af HB 9. november 2019, er det aftalt at: 
Landslejrudvalgt skal “Skabe rammer og aktiviteter der sikrer, at landslejren skaber bånd 
for det videre FDF-arbejde i kredse, landsdele og landsforbund – herunder særligt Arena.” 
 
Med udgangspunkt i dette ønsker LLU, at gennemføre en summativ evaluering af 
planlægning og afvikling af FDF Landslejr 2022, der kan bidrage med væsentlig viden til 
forbundet og til planlægning af kommende landslejre. Dertil foreslår LLU også at 
gennemføre enkelte formative elementer undervejs på landslejren, der giver mulighed for 
at følge deltagernes oplevelser undervejs. 
 
Evalueringen er designet med både bredde og dybdegående metoder for på forskellig vis at 
afsøge væsentlige emner, der kan bidrage til planlægning af kommende landslejre, samt til 
forbundets arbejde på kreds-, landsdels- og landsforbunds-niveau. 
 
I sagsfremstillingen herunder skitseres evalueringsdesignet samt de forskellige målgrupper 
der forventes evalueret, hvordan den påtænkes evalueret og hvorfor den er inkluderet til 
HBs orientering. 
 
LLU ønsker derudover, i samarbejde med HB at undersøge en-to emner med væsentlig 
betydning for forbundets fremadrettede arbejde. Forslag til emner er forståelse af 
‘frivillighed’ i FDF, påvirkningen af lysten til frivillighed ovenpå Covid-19s 
samfundspåvirkning eller bæredygtighed i Landsforbundet. 
 
Kort mundtlig orientering tilgår på HB-mødet. 

INDSTILLING 

 
HB tager orienteringen til efterretning 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
I forbindelse med FDF Landslejr 2022 ønskes der evaluering og opsamling af processen 
omkring planlægning samt afvikling af landslejren. Evalueringen skal bidrage med væsentlig 
viden til gavn for planlægning og afvikling af kommende landslejre. Desuden er samlingen, 
af et stort antal ledere og børn, en oplagt mulighed for forbundet til at foretage 
dybdegående undersøgelse af emne(r) relevant for landsforbundet. 

LLU’S EVALUERINGSDESIGN 
Tabellen herunder viser en oversigt over de evalueringsaktiviteter LLU vil gennemføre før, 
under og efter landslejren. 
 

MÅLGRUPPE: FORMAT OG TIDSPUNKT FORMÅL 

Holdleder (og 
derigennem alle 
ledere) 

Der udsendes et elektronisk spørgeskema 
til alle holdledere. Dertil modtager 
holdlederen det i print, som skal bruges 
som samtaleredskab med lederne på 
kredspladsen, og dermed besvare 
spørgeskemaet med dem. Holdlederen 
besvarer herefter elektronisk. Det udsendes 
tre dage før lejren slutter og har deadline 3 
dage efter landslejren. Holdledere der ikke 
svarer får en ny mulighed efter lejren, hvor 
de kan inddrage lederne på første 
ledermøde. 
 

- Skabe viden om lejrindhold, 
fx program, temaramme, 
uddannelse, maden ect. 
- Skabe viden om lejrens 
rammer, fx boformer, pris og 
længde. 
- Skabe viden om 
holdlederopgaven og 
planlægningen i kredsen 

Lejrdeltagere 
 
2 aktiviteter 

Der gennemføres korte filmede kvalitative 
interviews fx gennem en photoboot på 
torvet en time dagligt samt løbende 
observationer på lejren. Dette vil bidrage 
både formativt under lejren og summativt 
efterfølgende. 
 

At få deltagernes oplevelser 
fra lejren med på en legende 
og sjov måde.  

Medarbejdere 
 
2 aktiviteter 

1) Der udsendes et elektronisk spørgeskema 
til alle medarbejderne tre dage inden lejren 
slutter med deadline ugen efter, samt 
efterfølgende opsamlingsrunde. 
 
2) 3-4 fokusgruppeinterviews med udvalgte 
medarbejdergrupper med samme spørgsmål 
som i spørgeskema. Afholdes under lejren. 
 
 
 
 
 

- At samle viden om 
medarbejderrollen 
- At samle viden om 
motivation og trivsel. 
- At samle viden om 
rekruttering  
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Ekspeditionsledere og 
landskabsforvaltere 
 
2 aktiviteter 

1) Hver morgen svarer ekspeditionslederne 
igennem smiley-system på planche til 
morgenmøde på et spørgsmålet om lejrens 
gang. Landskabsforvalter tager et billede og 
sender til LLU, der herigennem får et 
formativt billede af lejrens stemning. 
 
2) Der afholdes en times samling for 
ekspeditionslederne og landsksabsforvaltere 
med en faciliteret samtale i grupper og 
diskussion. 
 

- At samle viden om hvordan 
ejerskab og lederskab 
forankres i landslejrregi.  
 
- Hvordan man skaber man 
bedst det nære i det store. 

Udvalgs- 
forpersoner og deres 
udvalg 
 
2 aktiviteter 

1) Hver morgen på lejren svarer 
udvalgsforpersonerne på status i deres 
udvalg igennem smiley-klister- 
mærke-system, for formativt at følge 
lejrens status. 
2) Udvalgene faciliterer selv evalueringen af 
deres udvalg igennem en foruddefineret 
spørgeramme. Spørgerammen udsendes 3 
uger før lejren, så udvalgene kan evaluere 
planlægningsdelen før afrejse til lejren og 
gennemføre den anden del efter lejren. 
 

At indsamle viden om hvad 
der gik godt i planlægning og 
afholdelse af aktiviteter på 
lejren og hvad udvalgene 
gerne ville ændre til næste 
gang. Både internt og 
eksternt i landslejr- 
organisationen 

LLU LLU gennemføre en evaluering igennem 
faciliterede samtaler i de to allerede 
planlagte weekender efter lejren. 
Faciliteringen afholdes fortrinsvist med 
hjælp fra forbundet, alternativt faciliterer 
LLU selv samtalerne. 
 

Viden ‘om lejren’ og ‘om at 
være LLU’. Var det de rigtige 
valg, der blev truffet på det 
rigtige tidspunkt med de 
rigtige folk? 

‘Landsforbundet’  HB/Ledergruppe definerer hvilket formatet 
en evaluering af forbundsspecifikke temaer 
kunne have. Det kunne fx være 
fokusgruppeinterview, observationer eller 
interviews under lejren. 
 

Fokus på et-to relevante 
emner for forbundet. 

 
SAMLET EVALUERINGSRAPPORT 

LLU opsamler data fra de mange datakilder en evalueringsrapport i månederne efter lejrens 
afslutning. LLU har fokus på at rapporten ikke bliver lang og teksttung, men vil have fokus 

på hjørnesten af planlægningen af LL22 og evaluering heraf. Dertil vil der både være fokus 
på praktiske elementer og de mere rammesættende elementer. Dette kan fx udfærdiges 
som et overordnet “årshjul” med fokus på, hvorvidt tidspunkterne for beslutninger og 

energi brugt derpå var passende. Dertil skriver udvalgene hver især et bilag til rapporten, 
som indeholder udvalgets evaluering, og som har til formål at hjælpe landslejrudvalg og alle 
nedsatte udvalg på FDF Landslejr 2026.  
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TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 
• Maj-Juni 2022  Udarbejdelse og klargøring af spørgerammer og øvrige 

evalueringsredskaber i samarbejde med Anne Kathrine Østerby Muldbjerg - udkast klar 

til mødet LLU-møde juni 2022 
• Juni 2022 Opsætning af spørgeskemaer i spørgeskemaprogram, indhentning af 

respondenter, samt endelig forberedelse af øvrige evalueringsaktiviteter.  

• Juli 2022 Udrulning på lejren og i forlængelse af lejren 
• September 2022 Opsamling og påbegyndelse af udtræk af pointer. Ligeledes på LLU-

møder i efteråret. 

• Januar 2023 Overlevering af FDF Landslejr 2022’s opsamling, evaluering og regnskab til 
HB. 

 

ØKONOMI 
Arbejdet med evalueringen af FDF Landslejr 2022 forventes ikke at have økonomiske 
konsekvenser, udover de afsatte midler til dette arbejde i landslejrens budget. 
 

BILAG 

Ingen bilag. 


