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Start mødet med at få alle til at snakke 
om de gode erfaringer. Tag en runde hvor 

alle fortæller ud fra dette spørgsmål.

”Mine gode erfaringer 
med børn i naturen er...”

Del 1. Opstart

”Hvad er styrkerne og hvad 
er udfordringerne ved at lave 
 friluftsliv og være ude i FDF?”

Lav en opsamling i plenum. Først på styrkerne - derefter 
på udfordringerne. 

Lav gerne en gruppering af udsagnene ved, at deltagerne 
sætter lapperne op fx på væggen og i fællesskab laver  

grupperinger de kan blive enige om.

Giv deltagerne 3 minutter med en 
post-it-blok, hvor de kun må skrive 

et udsagn på hver lap.

Del 2. Undersøge

Vil I mere ud i naturen?
Dette materiale er til dig som ønsker en debat i kredsen, om I skal være mere ude.  
Med FDFs udviklingsmål om at få flere børn og unge i naturen, er denne proces 
tiltænkt til at afdække jeres kreds’ behov og ønsker. Du kan bruge den til et 
ledermøde eller tage den med til en lederdag. Det er bedst hvis du afsætter 2x30 
min., så I kan få tid til de gode snakke. Med processen kan I undersøge ledernes 
udfordringer, men også hvilke drømme og konkrete idéer I har til udelivet og 
friluftslivet. 



Hvis I beslutter, at I ikke skal have mere fokus 
på friluftslivet og være mere ude, så kan I 
glæde jer over de gode snakke I har haft.

Brainstorm på idéer til hvad der kunne  
være fedt at lave på møderne ud fra føl-
gende overskrifter fra FDFs pædagogik.

Hver leder skriver en idé under hver 
overskrift på post-it lapper.

”Børn og unge oplever, at de kan 
kan få indflydelse og medansvar.”

”Børn og unge oplever, at de er  
en del af noget større.”

”Børn og unge får viden og  
færdigheder i fællesskabet.”
”Mødet er rammen for fælles 

 oplevelser.”

Alle læser nu idéerne på væggen og 
videreudvikler/udfolder dem ved at 
skrive noget til ved de andres idéer.

Udvælg de idéer I vil starte med og 
vælg hvem der har ansvaret for at gå i 

gang. Aftal hvornår I gør det.

Vil vi i vores kreds gerne have mere fokus på 
 generelt at være mere ude?

Hvis I beslutter, at kredsen skal have mere fokus 
på friluftslivet og være mere ude, er det næste 

oplagte skridt at prøve at idéudvikle på et program 
for ”Natur-FDF” eller ”Ude- FDF” i jeres kreds.

Del 3. Beslutning

Del 4. Idéudvikling

i I kan finde flere konkrete inspirationsidéer på FDF.dk/natur
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