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Dannelse af ungdomsrepræsentanter 
 

Baggrund 

 

På landsmødet 2016 var der en længere drøftelse mellem landsmødet og landselsledelserne, og 

landsdelsledelserne imellem om den vedtægtsændring, der handlede om ungdomsrepræstentanterne. Flere 

forslag fra landsdelsledelserne endte med en kortere formulering i vedtægterne om dannelse af 

ungdomsrepræsentanter. 

Efter landsmødet nedsatte landsdselsledelserne i samarbejder med HB en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde 

et inspirationsmateriale til landsdelen om dannelse af ungdomsrepræsentanter.  

Udvalget bestod af Flemming fra landsdel 2, Jeppe fra landsdel 1 og Lærke fra landsdel 6 samt 

forbundssekretær Lasse Nybo. 

Udvalget har nu færdiggjort deres arbejde, og der er lavet en rapport/et materiale, der ligger i 

baggrundsmaterialet til dette møde.  

Her står mere om, hvordan landsdele afholder valg til ungdomsrepræsentanter, hvad landsdelene gør for 

demokratisk at danne ungdomsrepræsentanter. Der er også den deciderede inspirationsliste, der er gengivet 

nedenfor her. 

Det er læseværdigt at gå baggrundsmaterialet helt igennem, men ellers vil det være fint at orientere sig i 

inspirationspunkterne i dette bilag.  

 

Indstilling 

 

Der indstilles til, at HB tager materialet til efterretning og efterfølgende sender en tak til landsdele for 

arbejdet og ønsker alle en fornøjelse med at bakke op om nye ungdomsrepræsentanter i FDF. 

 

Ideen 

 

Dette er de råd, som arbejdsgruppen har samlet. De kunne med fordel samles i en folder eller på nettet, så 

landsdelene fremover har nemt ved at finde dem: 

 

Katalog over dannelsesinitiativer for ungdomsrepræsentanter og 

suppleanter i FDFs landsdelsledelser 
 

For at sikre en bred og gennemgående dannelse af de valgte ungdomsrepræsentanter og -suppleanter 

(omtales kun ungdomsrepræsentanterne herfra) anbefales det landsdels- 

ledelserne at forholde sig til de forskellige handlingsforslag og herfter vælge et eller flere nedslag i 

følgende struktur. Strukturen består af fem stadier, hvor forskellige initiativer kan udvælges, for at sikre 

den demokratiske dannelse af ungdsomrepræsentanterne. 

 
 

Valget 

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

X Orienteringsbilag (O)       

 Debat- og temabilag (D)       

 Beslutningsbilag (B)       
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Første skridt i arbejdet med at demokratiske danne ungdomsrepræsentanter er naturligvis at sikre et godt 

valg. Et godt valg kræver en bred vifte af repræsentanter og en høj valgdeltagelse. 

 

Følgende handlinger er foreslået for at sikre et godt valg: 

- Valget afholdes i forbindelse med et ungdomsarrangement, eksempelvis seniorfestival 

- Valget afholdes af tidligere/nuværende ungdomsrepræsentanter 

- Valget steames live på facebook 

- Valget afvikles digitalt 

- Valget afholdes i forbindelse med FDF-politsk debataften for seniorer 

- Valget afholdes i forbindelse med store arrangementer i landsdelen fx OiO eller Aktivlejr 

 

Specifik for at sikre en bred vifte af kandidater foreslås følgende handlinger: 

- Landsdelsledelserne besøger landsdelens seniorgrupper 

- Krav og aktiv stillingtagen til kandidatur hos seniornerne i landsdelen 

- Synlighed på sociale medier 

 

Introduktion 

Når først ungdomsrepræsentanterne og -suppleanterne er valgt ind, er det vigtigt for landsdelsledelsen at 

sikre en god introduktion til opgaven. De unge vil ofte have mange forestillinger om hvad opgaven 

indebærer, men samtidig en stor usikkerhed på hvordan det gøres rigtigt. Opstarten er altså essentiel for 

at den demokratiske dannelse kan løftes resten af valgperioden. 

 

Følgende handlinger kan være med til at sikre en god indtroduktion: 

- Forventingsafstemning mellem landsdelsledelsen og ungdomsrepræsentanterne. Denne kan blandt 

andet have fokus på hvor tit ungdomsrepræsentanterne deltager på møder med Landsdelsledelsen, 

logistik omkring møderne, deltagelse i andre arrangementer og ønsker om udvikling i valgperioden. Der 

bør løbende følges op på forventningerne, ligesom rammerne for deltagelse skal kunne genforhandles. 

- Deltagelse på netværksmøder, udvalgsmøder ol. 

- Oplæring af afgående ungdsomsrepræsentanter 

 

Repræsentation 

Som konsekvens af at vælge repræsentanter er selve det at repræsentere også et område, man må 

forholde sig til. Landsdelsledelserne repræsenterer landsdelens kredse og på samme måde repræsenterer 

ungdomsrepræsentanterne landsdelens seniorer. 

Valget Introduktion Repræsentation Roller og 

Følgende handlinger foreslåes til dannelse i repræsentationstanken: 

- Afsøgning af holdninger hos landsdelens seniorer 

- Udvikling af personaer på klasssiske senior-typer, hvor ungdomsrepræsentanterne får kortlagt hvem de 

repræsenterer 

- Afklaring af ungdomsrepræsentatnernes egne mærkesager og debat herom med seniorer i landsdelen 

- Holdningsinddragelse af seniorerne på sociale medier 

- Kortlægning af forskelle og ligheder mellem repræsentanternes egne holdninger og seniorernes 

 

Roller og opgaver 

Når først ungdomsrepræsentanterne er valgt og er kommet godt i gang er det også vigtigt at holde dem i 

gang med opgaver frem mod landsmødet. Samtidigt er det væsentligt at få afklaret med 

ungdsomrepræsentanterne hvordan de forstiller deres egen i rolle i landsdelseldelsen. 

 

Her under ses forslag til handlinger omkring dannelse og opgaver: 

- Tilbagevendende debatpunkter på landsdelsledelelsens dagsorden som henvender sig til 

ungdomsrepræsentanterne 

- Ungdomsrepræsentanterne afholder klassemøder for seniorerne i landsdelens kredse 

- Ungdsomrepræsentanterne afholder demokrati oplæg/workshop/happening på landsdelens lederskole 

- Ungdomsrepræsentatnerne deltager på lige fod med landsdelsledelsens øvrige meldlemmer på 

landsdelsledelsesmøder. 
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Landsmødet 

Den store kulmination på den demokratiske dannelse af ungdomsrepræsentanterne er optakt og 

deltagelse på FDFs landsmøde. Her får ungdomsrepræsentanterne mulighed for at bruge deres indsigt om 

landsdelens seniorer og i fællesskab med FDFs kredse og landsdelsledelser påvirke hvilken retning FDF 

skal bevæge sig i de næste 2 år. Landsmødet udgør også en markant milepæl i dannelsen, og kan være en 

naturlig afslutning på arbejdet som ungdomsrepræsentant. Der kan dog være mange gode arbjedsopgaver 

for ungdomsrepræsentanterne efter landsmødet, for at sikre en god overgang til næste valgperiode. 

 

Følgende handlinger foreslåes som handlinger op mod, under og efter landsmødet: 

- Ungdomsrepræsentanterne afholder et formøde for unge i landsdelen 

- Landsmødedagsordenen drøftes med landsdelsledelsen 

- Alle ungdomsrepræsentantnerne mødes til fællesmøde inden landsmødet. 

- Ungomdspræsentanterne forbereder hvilke punkter, de særligt kunne tænke sig at deltage i 

landsmødedebatten i. 

- Ungdomsrepræsentanterne omgives af erfarne landsdelsledelsesmedlemmer under landsmødet. 

- Ungdsomsrepræsentaterne indsuppleres i landsdelsledelsen efter landsmødet 

- Undgomdsrepræsentanterne klargør næste valgperiode ift. valg, opmærksomhed ol. 

 

Tidsplan 

 

Efter HB-mødet september sendes materialer til alle landsdelsledelser. 

Inden landsmødet uploades og layoutes inspirationsmaterialet til det kommende arbejde i landsdelen med 

ungdomsrepræsentanter. 

 

Kommunikation 

 

Se ovenfor. 

 

 

Bilag 

 

I baggrundsmaterialet til HB-mødet september 2018 er der en baggrundsrapport for arbejdet. 


