
 

fdf vil samarbejde for at give flere  
børn og unge et ståsted at møde verden fra

fdf vil øge fokus på fællesskab og relationer af høj kvalitet for at fastholde 
børn, unge og  aktive ledere i fdf

LOKALT ENGAGEMENT
Kredsene skal rustes til at spille en aktiv rolle for børn og unge i 
lokalsamfundet.

Vi vil styrke lederne til at bruge FDFs ambition i arbejdet med at 
sikre synlige og imødekommende kredse i lokalsamfundet.

BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER
FDF skal nå børn og unge i udsatte positioner.

Ved at understøtte kredsene og udvikle vores samarbejde med 
 relevante partnere vil vi give børn og unge i udsatte positioner 
mulighed for at opleve et meningsfuldt fællesskab. 

SAMARBEJDE MED SKOLEN
Udbrede FDFs ambition til børn og unge gennem styrket 
 samarbejde med skolerne. 

Med udgangspunkt i ambitionen vil vi fortsat ruste kredsene til at 
samarbejde med skolerne. Der vil særligt være fokus på at bruge 
legen som indgang til skolerne.

LEGEN SOM FRIRUM
FDF skal vise, hvordan legen skaber fællesskab og er et frirum for 
børn og unge.

Vi vil gøre det tydeligt og udfolde, hvordan vi gennem legen 
skaber frirum og lærer at indgå i forpligtende fællesskaber og give 
 kredsene redskaber til at lege godt. 

LEDERFÆLLESSKABET OG FLERE BØRNELEDERE
Kredsene skal sikre et miljø og en kultur, hvor flere voksne vil 
 deltage aktivt i arbejdet med børn og unge.

Ved at sætte fokus på gode lederfællesskaber vil vi styrke 
 relationerne mellem børn, unge og voksne i kredsen. 

FASTHOLDE FLERE MEDLEMMER
Kredsene skal gennem gode relationer mellem børn og voksne 
fastholde flere medlemmer i længere tid.

Vi vil sikre, at arbejdet med gode relationer mellem børn og voksne 
spredes i alle kredse gennem værktøjet ”Rundt om relationer” samt 
anden lederuddannelse.
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Samarbejde med skolen
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Hvad kan vi tilbyde skolen, og hvad får vi ud af et samarbejde?

Hvordan ser et ideelt samarbejdsforløb med skolen ud?

Hvem kender vi, som kan hjælpe os i gang med skolesamarbejdet??
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DET HAR I PÅ HYLDEN
• Kom godt i gang med skolesamarbejde
• FDFs legegave til folkeskolen
• Procesplakat 

DET FINDER I PÅ NETTET
• FDF.dk/skole
• FDF.dk/samarbejde

LITTERATUR FOR NØRDER
• Forandring i forening, Torben Stenstrup (Foreningsforlaget)
• Leg gør os til mennesker

DET KOMMER
• Et stort nationalt legeprojekt

I er nu klar til at udfylde aftalepapiret
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