
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 
Udvalgskommissorie  
”Landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus”	    

 
Udvalget arbejder under ansvar for FDFs hovedbestyrelse og arbejder ud fra FDFs formål og ambition. 
Udvalget er nedsat fra august 2015 – november 2017 
 
Kommissorie inden for område 
  
Leg 
Udvalget skal arbejde med synliggørelse, inspiration og uddannelse inden for leg i FDF 
 
Opgaver 
 

•   Beskrivelse af nye udviklingsopgaver, der er forbundet med arbejdet 
-   Udvikling og drift af FDFs legedatabase (skal beskrives nærmere i samarbejde med 

FDFs medieprojektleder) 
-   Legens Dag – Lave oplæg til HB om udvikling af Legens Dag samt være ansvarlig 

for afviklingen af arrangementet 
-   Udvalget skal arbejde med, hvordan det gennem FDFs nuværende medier eller 

gennem ny udgivelse kan levere input om leg  
-   Udvalget skal tage initiativ til en samtale med relevante parter om, hvordan vi 

forstår leg i FDF 
-   Udvalget skal være med til at se mulighederne for at samarbejde med eksterne 

partnere om leg og betydningen af leg for børn, unge og voksne 
-   I samarbejde med landslejren sikre sig, at ideer og erfaringer omkring leg fra 

landslejren lever videre i FDF efterfølgende 
 
 

•   Beskrivelse af øvrige opgaver, der er forbundet med arbejdet 
-   Udvalget kan kontaktes af andre og være behjælpelig med at sætte fokus på leg i 

andre dele af FDFs arbejde 
-   Udvalget opretter leg@fdf.dk som et muligt sted for forespørgsler om leg i FDF 

 
 
Mål og forandringsperspektiver for udvalgets arbejde  
Der er følgende mål for udvalgets arbejde: 

•   Udvalget skal medvirke til at FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra 
•   Udvalget skal være med til at udfolde forståelsen af leg i FDF 
•   Udvalget skal være med til at sikre, at der bliver leget endnu mere i alle aktiviteter i FDF 

 
 
 
Ressourcer 

 

a.   Økonomi i kommissoriet 
Udvalget finansieres gennem udvalgsbevillingen og skal aflevere ønsker til budget. Legens 
Dag finansieres gennem Medlemspuljen og har særskilt budget 


