
 

Guide: Brev til den lokale skole 

Baggrund for henvendelse 

En ganske kort indledning om, hvorfor I henvender jer til skolen. Det kan fx være, at I har haft kontakt med en 

lærer, en forælder, et skolebestyrelsesmedlem eller at I som FDF kreds i lokalområdet ønsker at stille jer til 

rådighed for et samarbejde med skolen. 

Hvem er I 

Fortæl hvem FDF kredsen eller kredsene, hvis der ligger mere end en kreds i samme skoledistrikt, er. Både sådan 

helt overordnet om FDF som idébetonet børne- og ungdomsarbejde og mere lokalt i forhold til det, der 

kendetegner jeres lokale kreds, og hvor den er placeret i forhold til skolen. Er der forbindelser mellem 

enkeltpersoner i kredsen fx kredslederen eller et bestyrelsesmedlem og skolen kan det være en fordel at drage 

nytte af et sådant netværk ved at lade denne person være afsender af henvendelsen. 

Hvad kan og vil I konkret tilbyde 

Her skal I give skolen en idé om, hvad det er, I som FDF-kreds kan tilbyde. Hvis I allerede er afklarede i kredsen 

om form og omfang, så vær konkrete: Har I mulighed for at lave kortere eller længere forløb på skolen? Er det en 

enkelt aktivitetsdag? Har kredsen nogle faciliteter, som skolen kunne have glæde af at få lov at benytte? Kunne I 

uddanne lærerne på skolen til at blive bedre til friluftsaktiviteter? Eller noget helt femte?  

Det kan også være, at I i den første henvendelse blot lægger op til, at I gerne vil i dialog med skolen omkring, 

hvordan FDF-kredsen kan byde ind i skolen. Hvorefter I så i fællesskab finder frem til, hvordan og hvor meget I 

skal samarbejde. 

Nogle skoler har måske allerede gjort sig tanker om, hvordan det kan fungere hos dem at samarbejde med lokale 

foreninger, som I vil skulle følge for at kunne indgå i samarbejdet. 

Hvad får skolen ud af samarbejdet 

Skolen er med den nye skolereform forpligtet på at åbne sig mod lokalsamfundet, men det er alligevel vigtigt, at 

I får det gjort klart, hvad skolen får ud af at samarbejde med netop jer. Altså kort om, hvad det er, I kan byde ind 

med i forhold til skolen. 

Hvad vil kredsen gerne have ud af samarbejdet 

Her er det jeres egen motivation for at indgå et samarbejde, der skal med. Er det ”bare” for at få flere 

medlemmer, eller er der andet og mere i det for FDF-kredsen? Det kan være godt for skolen at kende jeres helt 

konkrete mål med at ville være en del af ex. den understøttende undervisning.  



 

Det videre forløb 

Det kan være, at I med brevet her tager initiativ til at invitere skolen til et konkret møde med kredsen, eller I kan 

vælge at lægge op til, at der kunne komme et fælles møde, men lade det være op til skolen at sætte de mere 

konkrete rammer op for et sådant møde. 

Hvordan kontakter skolen jer 

Sørg for, at det fremgår klart af brevet, hvordan skolen kommer i kontakt med kredsen og ikke mindst hvem i 

kredsen, der bliver skolens kontaktperson, så det bliver så nemt som muligt for skolen at fortsætte dialogen med 

jer. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


