
Flere børn og unge til kredsen...
(billede fra Instagram; @fdfk25)



Børn som ambassadører

l FDF er gode til relationer. At få børn til at tage 
en kammerat med til FDF bør være en første 
prioritet, da børnene i udgangs-
punktet har bedre forbindelse til 
hinanden, end voksne kan have.



Børn som ambassadører 
– krudt i kanonen
l Overordnet spørgsmål: 

Hvilke historier skal børnene gerne 
invitere deres venner med til?

l Ikke alle børn er så gode med ord, 
så fokus på aktiviteter kan være en 
god tilgang



Børn som ambassadører 
- Idé 1
l Idé 1 

Lad børnene lave et godt møde for deres 
kammerater.
Hvis der er et møde (fx agent-møde, bålmad osv) går 
rigtig godt, så stop evt lidt tidligt og hør, om ikke jeres
børn har lyst at lave dette møde – for deres 
ikke-FDF-kammerater om fx en måned.
=> Børnene inviterer deres kammerater med til et 
møde de a) selv synes er sjovt b) selv har lavet



Børn som ambassadører.
Hvordan gør vi?
l Find et møde, jeres børn kan lide

l Hør børnene, om de ikke gerne vil lave det
for deres kammerater

l Hjælp børnene med at arrangere 
mødet (brug en mødeaften på dette 
– vurder ledernes rolle!)

l Øv med børnene hvordan de skal invitere
deres kammerater med (fx skuespil)



Børn som ambassadører 
- Idé 2 – klippekort med sidevogn.
l FDF har haft stor succes med 

klippekort:
Mange børn synes, det er sejt 
at få 'klippet' ved møderne. 
...men man kan også udvidde 
idéen 'med sidevogn'.  



Børn som ambassadører 
- Idé 2 – Klippekort med sidevogn

Idéen er at pirre evt. nye 
medlemmers nysgerrighed.
Så ud over klippekortet, kan de få 
en kuvert eller pose
med ting, der skal
bruges til møderne.
Her: Chokolade,
en klemme
og et stykke snor



Børn som ambassadører 
- Idé 2 – Klippekort med sidevogn

Ved at give 'materialer' med, pirrer 
man nysgerrigheden hos 
børnene; hvad skal det mon 
bruges til? 
Chokoladen kan være til 
chokoladefondue over bål, 
klemmen til elastikpistol – og 
snoren til knob-aften
(find selv på andre ting)



Børn som ambassadører 
- Idé 2 – Klippekort med sidevogn
l Overvejelser: 

Er der andre ting, vi kunne 
give med i en tre-møders 
kuvert (tænk aldersgrupper)?

l Skal det bare være for nye 
medlemmer, eller kan vi gøre 
det en gang om måneden og 
håbe på at fastholde 
medlemmer bedre?



Refleksion: Børn som ambassadører

Ovenfor har vi arbejdet med tips og tricks og med hvordan børns relationer kan 
bruges til at tiltrække nye medlemmer. Altså initiativer for at få børnene inden for 
kredshusets vægge og få oplevelser i FDF. 

Det er selvfølgelig vigtigt, at børnene møder også møder kvalitet, 
når de kommer til FDF. 
Overvej derfor...
...hvordan modtager vi børnene? Hvordan når vi derhen, at de kommer 
'af sig selv' i stedet for via ”tips og tricks”. 
...hvilke oplevelser vil vi give børnene så de mærker fællesskabet?
...hvor stor en rolle spiller det i vores kreds, at vi konstant udfordrer
børnene? Og skal børnene vide det? 


