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Vedtages af landsmødet

Vedtages af hovedbestyrelsen

FDFs landsmøde 2014 har vedtaget to udviklingsmål. Dette er 
strategien for det ene af de to udviklingsmål. Strategien er ud-
arbejdet af FDFs Hovedbestyrelse, og svar fra gruppearbejdet 
med kredsene på landsmødet har været med i tilblivelsen af 
strategien.

Strategien indeholder en indledning med motivationen for at 
arbejde med FDF i samarbejde. Hvorfor er det vigtigt? Hvad er 
de grundlæggende tanker bag udviklingsmålet?
Efter indledningen følger de tre fokusområder i strategien: 
Kirken, Skolen og Kommunen. For hvert af områderne er der 
beskrevet, hvor FDF er lige nu inden for området og dernæst 
følger indsatserne, som kredse, netværk, landsdele, udvalg, ho-
vedbestyrelse og ansatte skal til at arbejde med. 

Indsatserne vil der kunne arbejdes med på flere niveauer. Det 
gælder for alle indsatser, at de støttes gennem landsforbundet 
– også selv om det kun fx vil være et bestemt antal kredse, der 
arbejder med det. Kredsene kan selv bestemme, hvilke indsat-

ser, de finder naturlige at inddrage i deres arbejde med at ud-
vikle deres samarbejde. Landsforbundet vil sikre, at der enten 
er ansatte eller frivillige, der kan være med til at skabe viden, 
udvikling og opsamling på alle indsatser.

Hovedbestyrelsen har også vedtaget en plan for, hvornår tin-
gene skal ske, hvilke specifikke ressourcer, der skal anvendes, 
og hvem der kommer til at udføre indsatserne. Der vil i opfølg-
ning og kommunikation til kredse blive fortalt undervejs, hvor 
langt arbejdet er kommet. Denne plan er en handlingsplan, der 
bruges til intern styring af, hvordan vi udvikler FDF gennem ar-
bejdet. Handlingerne kan i strategien ses i sammenhæng med 
delmål og indsatser.

God arbejdslyst!

Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen, maj 2015

Strategi for FDF i samarbejde
FDF vil styrke det lokale samarbejde med kirker, skoler og kommuner.
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I de seneste år har der været stigende fokus på, hvordan for-
eninger bidrager til en høj grad af tillid, demokratisk dannelse 
og sammenhængskraft i Danmark. Især idébestemte forenin-
ger er med til at øge samfundsengagementet og gøre en for-
skel lokalt. Det gælder naturligvis også for FDF. Arbejdet med 
kredsudvikling i FDF har vist, at en stærk kreds også er en åben 
kreds, der bliver lagt mærke til, og som bidrager aktivt og værd-
sættes af omgivelserne. Udviklingsmålet ”FDF i samarbejde” 
handler om at tænke den bevægelse, det er at tage initiativer til 
samarbejde og at sige ja til invitationer om et samarbejde. Det 
handler om en kulturændring, hvor der arbejdes med at vende 
sig ud ad. Man kan godt forestille sig samarbejde med andre ak-
tører end de beskrevne, men landsmødets vedtagelse handler 
om at fokusere på kirke, skole og kommune.

Det at vende sig ud i samarbejde skal gerne smitte af på den 
måde, vi taler om kredsen og FDF, på den måde vi laver aktivi-
teter og skal bidrage til at give os en bevidsthed om det, vi laver. 
Vi skal være udadskuende, og vi skal være i dialog, At være i 

samarbejde giver som regel et nyt syn på sig selv. Samarbejdet 
vil bidrage til, at FDF og kredsene bliver stærkere. Vi skal gribe 
mulighederne for at få nye legekammerater, nye ideer og en 
stolthed over det, vi laver. 

At åbne sig handler ikke kun om synlighed, men lige så me-
get om den bevægelse, der sker, når andre får lov til at opleve 
FDF, og når FDF bruger det samfund, vi omgives af, samt de 
mennesker, der er i vores lokalområde på nye måder. Bevægel-
sen skal skabe et fornyet billede af kredsen i lokalsamfundet. 
Kredsene skal være attraktive samarbejdspartnere, og gennem 
andres positive syn på FDF vinder vi forhåbentlig flere med-
lemmer og fastholder medlemmer i kredsen. Samarbejde kan 
foregå på mange forskellige måder. Kredsen kan vælge det fa-
ste samarbejde, som gavner lige netop kredsens liv, og kredsen 
kan vælge det mere situationsbestemte samarbejde, som giver 
en her-og-nu-oplevelse, som kan styrke og udvikle kredsen 
og samarbejdspartnerne. Ligeledes kan kredsen fokusere på 
handlinger, der er motiverende og udfordrende at arbejde med.

Indledning

Strategien skal bruges til at:
• Kende baggrunden for beslutningerne om delmålene
• Inspirere til handlinger i kredsene
• Lave en målrettet og fælles indsats i forbundet
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FDF har altid set sig selv som værende en naturlig del 
af folkekirken. Der er mange eksempler på, at FDF 

er gået forrest i arbejdet med at få nye initiativer til at blomstre 
i folkekirken. FDF stod i spidsen for indførelsen af BUSK samt 
nedsættelsen af SUK både i stifter og på landsplan, ligesom FDF 
også havde indflydelse på udviklingen af den nye salmebog. 
I de senere år har FDF været repræsenteret helt centralt i ud-
arbejdelsen af et forslag til ny styringsstruktur for folkekirken. 
FDF er – sammen med øvrige kirkelige børne- og ungdomsorga-
nisationer – for rigtig mange indgangen til folkekirken. 

I dag er det langt mere almindeligt, at folkekirken selv har øget 
fokus på børn og unge med arrangementer som babysalme-
sang, spaghetti-gudstjenester og ungdomsgudstjenester, lige-
som antallet af særlige børne- eller ungdomspræster er steget. 
På mange måder er de områder, som FDF kæmpede for at gøre 
til en del af folkekirken, blevet en naturlig del. Men det betyder 
ikke, at vi blot kan læne os tilbage og nyde successen. Der skal 
til hver en tid være fokus på at huske børn og unge i kirken og 
lave arrangementer særligt henvendt til dem. Der er stadig mas-

ser af muligheder for, at FDF kan bidrage til folkekirkens udvik-
ling, hvilket også vil styrke FDF. Det kræver stadig, at vi vil gå 
forrest og gøre os erfaringer med, hvordan forkyndelsen gøres 
relevant for børn, unge og voksne og ikke mindst, hvordan vo-
res erfaringer kan overføres til resten af folkekirken. 
På forbundsplan er det meste af FDFs arbejde med kirke og kri-
stendom forankret i FDFs kristendomsudvalg. Dog har der også 
været overordnede samarbejdsopgaver forankret hos general-
sekretæren. Der har fra kristendomsudvalgets side i de senere 
år særligt været fokus på materiale til forkyndelsen i FDF. Selve 
samarbejdet med kirken har i høj grad været lokalt forankret. 

Kredse har mange forskellige oplevelser med kirkerne. Nogle 
kredse indgår i faste traditioner som fx fastelavnsgudstjenester, 
andre laver gudstjenester i fællesskab med præsten, nogle har 
præsten med på sommerlejr, andre har en god støtte i menig-
hedsrådet, der yder støtte til kredsens arbejde. I FDF er der også 
kredse, der ikke naturligt bruger kirken. Flere kredse oplever, at 
det kan være svært at opnå et godt samarbejde med kirken. 

De vedtagne delmål
Landsmødet vedtog følgende delmål til samarbejdet med kirken:
• Kirken skal holde fokus på børn og unge.  

Vi vil påvirke kirker og menighedsråd til at have fokus på og tage ansvar for arbejdet med børn og unge, bl.a. ved at samarbejde om 
nye og vedkommende forkyndelsesformer, musik og salmer. 

• FDF skal nå udsatte børn og unge 
I samarbejde med lokale sogne og andre relevante partnere vil vi arbejde for, at udsatte børn og unge får mulighed for at opleve at 
være en del af et meningsfuldt og tillidsfuldt fællesskab.

• FDF skal være i kirkens bevidsthed.  
Vi vil øge bevidstheden om FDF blandt præster, kirke- og kulturmedarbejdere (tidligere sognemedhjælpere) og menighedsråd og 
gøre det tydeligt, hvordan den lokale kirke kan medvirke til at profilere FDF.

Opmærksomhed
Følgende opmærksomhedspunkter er værd at have med i arbejdet med FDF i samarbejde med kirken:
• Det er nu pålagt alle sogne, at de skal tilbyde minikonfirmandundervisning
• Konfirmandundervisning er under forandring pga. Folkeskolereformen
• Der bliver afholdt Danske Kirkedage 2016 i København
• Flere og flere sogne er begyndt at tage initiativer inden for socialt og diakonalt arbejde 

Kirken
Nu-situationen
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Kredsene indgår samarbejde med 
menighedsråd og/eller kirkens an-
satte om aktiviteter for børn, unge 
og deres familier.

Landsforbundet videreudvikler 
koncepter for gudstjenesteformer, 
der taler til børn og unge (Fx BUSK, 
SMUK, familieguds tjenester. 

Opnå partnerskab med en orga-
nisation, der har udsatte børn og 
unge som primær målgruppe.

Støtte til kredse, der vælger at gøre 
et større socialt arbejde.

Landsforbundet laver et oplæg til en 
samarbejdsaftale som kredsen kan 
bruge.

Kristendomsudvalget udvikler og 
afprøver nye gudstjenesteformer for 
unge i samarbejde med kredse og 
pilotkirker.

FDF indgår partnerskab med en 
organisation m.h.p. udarbejdelse af 
inspirationsmateriale til kredsenes 
arbejde med udsatte børn og unge.

Landsforbundet udgiver artikelsam-
ling om FDFs sociale engagement til 
inspiration.

Kirken skal holde  
fokus på børn og unge

FDF skal nå  
udsatte børn og unge

Øge bevidstheden om, hvem FDF 
er, og hvad vi kan tilbyde kirken.

Kirken skal være repræsenteret i 
FDFs kreds-bestyrelser.

Fokus på menighedsrådsvalg 2016 
– FDF skal være repræsenteret.

Landsforbundet udvikler tilbud til 
pastoralseminarier med uddannelse 
og inspiration om børn, unge og 
kirke.

Landsforbundet laver et oplæg til en 
samarbejdsaftale, som kredsen kan 
bruge.

Landsforbundet tager initiativ til 
menighedsrådskampagne rettet 
mod kredsen.

FDF skal være i 
kirkens bevidsthed

Delmål Kirke

Indsats Handling
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Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der trådte i kraft 
1. august 2014. Reformen sætter allerede en ny dagsorden 

for børns dagligdag og har i den grad også sat gang i samfunds-
debatten om børns liv og læring.  FDFs Hovedbestyrelse ved-
tog i november 2013 et positionspapir, der angav, hvor FDF kan 
spille en rolle i skolereformen, og hvilke muligheder der er for et 
samarbejde med skolerne rundt i landet. I dette papir skitserer 
FDF to hovedpunkter: For det første kan vi være med til at blive 
synlige som et attraktivt fritidstilbud i lokalområderne. Som for-
ening kan FDF samarbejde med skolen om at vise, hvad FDF er, 
så skolen og forældrene får et større indtryk af, hvad børn kan få 
ud af at gå til FDF. Dernæst kan FDF indgå i den understøttende 
undervisning med særlige emner og arrangementer. 

Lige nu er FDF nationalt med i en samrådsgruppe, der har fo-
kus på videndeling mellem samrådsorganisationerne. Det er et 
vigtigt forum, der har tæt kontakt til DUFs konsulent på skolere-
formen. FDF har i den sammenhæng været med til at finde FD-
Fere, der til daglig har sin gang i skoleverdenen, til fx workshops 
og kurser, som DUF har afholdt. Der er udgivet et DUF Fokus-
magasin, hvor gruppen har bidraget med historier fra lokale for-
eninger. De øvrige tiltag i denne gruppe er: at møde nogle af Un-
dervisningsministeriets læringskonsulenter omkring Den åbne 

skole, at deltage i Kulturministeriets seminarier, og at følge op på 
nyheder inden for Den åbne skole og foreningers muligheder for 
at samarbejde med skolerne/kommunerne.

Internt i FDF har der været udsendt en mail til alle kredse, hvor 
der blev spurgt til samarbejde med skolen. Dette har 169 kredse 
svaret på. Dette kan fint følges op, så vi kan få et bedre indtryk 
af, hvad kredsene har gang i. Der kommer løbende historier ind 
omkring samarbejdet, og der tegner sig et meget forskelligt bil-
lede af, hvilke aftaler kredsene laver med skolerne. Der er både 
gang i større samarbejder mellem flere foreninger og flere skoler 
i et område fx Aalborg Øst, der er aftaler om kredsarrangementer 
fredag aftener i SFO’en fx i Spjald, der er historier om fælles ude-
arealer mellem skole og kreds fx i Suldrup, der er hele samråd, 
der har lavet et visionsarbejde fx i Århus, i Roskilde har kredsen 
haft undervisning i skolen med FDF-aktiviteter og fokus på be-
vægelse.
Der er lavet en legegave til folkeskolen fra FDF. Det var en gave 
i forbindelse med, at skolen fyldte 200 år i 2014, og den kom ud 
i pressen og blev lagt på nettet til brug for lærere og pædagoger. 
Det er en lækker hjemmeside med 27 lege, der styrker sammen-
hold i klassen, det faglige indhold i undervisningen og bevægel-
se i timerne. Her taler FDF ind i den nye folkeskolereform.

Skolen
Nu-situationen

De vedtagne delmål
Landsmødet vedtog følgende delmål til samarbejdet med skolen:
• FDF skal bruge skolereformens muligheder. 
 Vi vil ruste kredsene til at samarbejde med den lokale folkeskole ved f.eks. at udvikle oplæg, modeller og pilotprojekter for 

kredses deltagelse i den understøttende undervisning og åbne skole samt styrke vidensdelingen om de gode eksempler på sam-
arbejde med skolerne.

• FDF skal være en tydelig stemme.
 Vi vil arbejde for, at FDF bliver en aktiv stemme både lokalt og nationalt ift. børns fritidsliv. 

• FDF skal være synlig på skolerne. 
 Vi vil give mulighed for, at FDF gennem synlighed kan bruge den lokale skole som en kanal til medlemsrekruttering.

Opmærksomhed
• Skolerne er i opstartsfasen af et stort forandringsprojekt med at implementere den nye skolereform.
• Nogle kommuner har ansat koordinatorer og playmakere til at koordinere kontakt mellem foreningsliv og skoler.
• Nogle kommuner har decentraliseret beslutningerne om samarbejde helt til den enkelte skole.
• FDFs samarbejde med skolerne i forbindelse med skole reformen er uprøvet og helt nyt.
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Understøtte pilotprojekter i samar-
bejde med kredse for deltagelse i 
Den åbne skole samt den under-
støttende undervisning.

Styrke videndeling om de gode 
eksempler på skolesamarbejde, så 
andre kredse kan lære deraf.

Understøtte pilotprojekter i samar-
bejde med kredse for deltagelse i 
Den åbne skole samt den under-
støttende undervisning.

FDF skal blande sig i aktuelle 
dagsordner om menneskesyn, tid 
til leg, mulighed for deltagelse i 
foreningsliv.

Øge bevidstheden om, hvem FDF 
er, og hvad vi kan tilbyde skolen.

Styrke kredses synlighed på 
skolerne.

Landsforbundet udarbejder mate-
riale som inspiration til kredsene om 
samarbejde med skolen.

Gode eksempler deles på leder-
skoler, hjemmeside om skolereform, 
sociale medier og i nyhedsbreve.

FDF afprøver tre projekter med 
 skoler og kredse med fokus på leg.

FDF deltager i relevante debat møder 
og etablerer en sparringsgruppe 
som fundament for samarbejde med 
andre.

Kredsene støttes med enkelt 
profilmateriale om FDF i skolesprog 
og lederuddannelse i formidling af, 
hvem FDF er.

Kredsene inspireres løbende med 
historier, der giver forslag til 
 synlighed på skolerne.

FDF skal bruge 
skolereformens 
 muligheder

FDF skal være en 
tydelig stemme

FDF skal være 
 synlig på skolerne

Delmål Skole
Indsats Handling
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Mange kredse betragter ikke kommunen som en 
egentlig samarbejdspartner, men mere som en for-
valtningsmyndighed, der sørger for, at der udbetales 

de nødvendige tilskud. Dette er ikke nyt. Man har aldrig haft 
særlig stort lokalt fokus på dette i FDF. Vores primære kontakt 
til kommunen foregår som regel en gang årligt, hvor vi kom-
munikerer med forvaltningen om tilskud til medlemmer, ak-
tiviteter og lokaler. Aktuelt bruges der ikke mange ressourcer i 
de lokale samråd – ligesom også arbejdet i de kommunale fol-
keoplysningsudvalg kan synes langt væk.

Området er vigtigt at fokusere på. Den kommunale virkelighed 
er anderledes efter kommunalreformen, hvor både politikere 
og embedsmænd er kommet længere væk – der er længere fra 
FDF-kredsen til beslutningstagere. Et andet væsentligt faktum 
er, at den kommunale økonomi er under pres, hvilket betyder, 
at der hvert år til budgetforhandlinger vil være forslag om, hvor 
der kan spares i de ikke lovbestemte tilskud, som FDF og andet 
foreningsarbejde modtager.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) er en paraplyorganisation 
med FDF som medlem, og de arbejder for at forbedre og sikre 
kredses vilkår i kommunerne. De står til rådighed med juridisk 
og organisatorisk hjælp til frivillige foreninger. Dette bruger vi 
alt for lidt i FDF både lokalt og nationalt. 

FDF kender til samarbejder mellem kommune og kredse, der 
er til stor glæde for begge parter. Dette kendskab bør udbredes, 
da erfaringerne fra disse steder viser, at der hvor FDF er aktive 
i samarbejdet med kommunen eller gør sig gældende i sam-
rådet og folkeoplysningsudvalg, er der, hvor der er gevinster i 
form af fx bevarede tilskud, ordentlige lokaleforhold og en op-
bakning til foreningsarbejdet generelt. 

Kommunen
Nu-situationen

De vedtagne delmål
Landsmødet vedtog følgende delmål til samarbejdet med kommunen:
• FDF-kredse skal være en synlig lokal partner. 
 Vi vil ruste kredsene til større synlighed og mere politisk indflydelse i kommunerne, f.eks. gennem repræsentation i de lokale 

samråd og/eller kommunale folkeoplysningsudvalg. 
• FDF skal styrke relationen til DUF. 
 Gennem et tæt samarbejde med DUF vil vi arbejde for at sikre de bedst mulige rammevilkår for det lokale FDF-arbejde.

Opmærksomhed
• Det er ikke alle kommuner, der har et samråd.
• Der er manglende kendskab til, hvad et samråd er og kan udrette.
• Folkeoplysningsudvalgene er forskelligt organiseret i  kommunernes forvaltningsstrukturer. 
• Folkeoplysningsloven forvaltes forskelligt i kommunerne – fx tilskudsmodeller.
• DUFs hjælp til kredse bliver brugt i ringe grad af kredsene.
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Kortlægning af i hvilke kommuner 
der sidder FDFere i folkeoplysnings-
udvalg og lokale samråd.

Øge viden om det foreningspolitis-
ke arbejde og udvikle og uddanne 
dem, der sidder i samråd.

Øge opmærksomheden på de 
 kommuner, der mangler samråd.

FDF skaber overblik over samråd og 
folkeoplysningsudvalg i samarbejde 
med Landssamrådet og DUF.

Landsforbundet tager initiativ til at 
skabe netværk for samrådsmedlem-
mer og udsender nyhedsbreve om 
samrådsarbejde til kredsbestyrelser.

Landsforbundet påvirker Landssam-
rådet til at arbejde med de kom-
muner, der ikke har samråd.

FDF-kredse skal være 
en synlig lokal partner

Øge viden om DUFs arbejde og 
sikre, at kredsen får den nød-
vendige rådgivning af DUF.

Indgå samarbejde med DUF 
om nuværende og fremtidens 
 rammevilkår.

Landsforbundet formidler succes-
historier om rådgivning og øvrige 
tilbud fra DUF samt inviterer DUF til 
FDF-arrangementer.

FDF deltager i Folkemødet og 
nedsætter en arbejdsgruppe, der 
får overblik over DUFs eksisterende 
materialer og handler derefter.

FDF skal styrke 
 relationen til DUF

Delmål Kommune

Indsats Handling
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Implementering og opfølgning
For at FDF udvikles gennem delmålene skal der fokuseres på implementering og opfølgning. 
 Gennem indsatserne skal FDF og FDFs kredse lave noget nyt, noget mere og noget bedre – det 
betyder forandringsprocesser på mange planer. Hvis det skal lykkes at lave den kulturændring, det 
kan blive at åbne sig til samarbejde med andre, så skal 50 % af arbejdet bestå af implementering 
og opfølgning. 

Det betyder
• De nye tiltag, der bliver lavet, skal evalueres.
• Kredse skal inddrages mere i viden om, hvad der virker. 
• FDF skal fokusere på hvilke egne midler og hvilke eksterne midler, der skal til for at sikre en mulig implementering.
• Der fortælles de gode historier om kredsenes liv og arbejde med børn og unge. 
• FDF skal blive klogere på, hvorfor kredse og landsdele vælger at arbejde med nogle bestemte handlinger. 
• FDF skal inddrage landsdelsledelserne langt mere i opfølgning end nu.
• Der kan i forbundets udvalg arbejdes mere med opfølgningsstrategier. 
• Opfølgningen skal komme til udtryk i en kommunikation, hvor kredse kan følge udviklingen og forhåbentlig dermed 

motiveres gennem det fælles løft og de forskellige erfaringer, FDF gør sig.

Ressourcer
Hvert delmål skal have afsat ressourcer, og der vil i FDFs interne handlingsplan være en ressourcefordeling ud fra FDFs 
overordnede budget 2015-2016 vedtaget på FDFs landsmøde 2014. Hver handling vil blive ressourcevurderet.
Ressourcer til udviklingsmålene kan både være egne midler herunder ansattes løn, frivilliges indsats, udvalgsbevillinger, 
aktivitetsmidler, PR-midler og eksternt finansierede midler. 



Strategi for  
FDF i samarbejde

FDF giver børn og unge  
et ståsted at møde verden fra

Relationer
FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever 
og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte.

Tro
FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgs-
mål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.

Leg
I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfor-
dringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber.

Samfundsengagement
FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende 
medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i.


