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FDF Landsmøde 2016 har vedtaget to udviklingsmål om FDF i 
samarbejde samt Fællesskab og relationer i FDF. Efterfølgende 
er der i FDFs hovedbestyrelse arbejdet med strategierne for de 
to udviklingsmål, der hermed præsenteres. 

Hvordan kan FDF med disse strategier fortsat udvikle sig og 
blive et endnu bedre tilbud om at give børn og unge et ståsted 
at møde verden fra? Hvorfor vil FDF i samarbejde og Fælles-

skab og relationer styrke dette arbejde? Det skal disse strategier 
gerne være et svar på.

God arbejdslyst!

Med venlige hilsen 
Hovedbestyrelsen, marts 2017

Strategier for FDF i samarbejde og Fællesskab og relationer i FDF

Info
For hvert af delmålene beskrives, hvilket fokus der i dag er på området, og herefter følger beskrivelse af fremtidsper-
spektivet og forandringsønsker, som FDFs hovedbestyrelse ønsker at sætte retningen for det strategiske arbejde med.

Forandringsønskerne kan der arbejdes med på flere niveauer i FDF. Det gælder for både kredse, landsdele, udvalg, 
netværk og som samlende handlinger i forbundet. Forandringer, der kan gøre en forskel, og som er drevet af både 
frivillige og ansatte. Hovedbestyrelsen vil iværksætte handlinger til gavn for kredsene i forbundet. Strategien kan 
også bruges til at vedtage handlinger i kredsene, landsdelene, udvalg og netværk, og på den måde vil FDF udvikle sig 
stærkere på mange planer.

FDFs værdier

Handlingsplaner

Strategier

Udviklingsmål

Kommissorier Retningslinier

Ambition

Formål

Model for FDFs strategikoncept, 2017

Vedtages af landsmødet

Vedtages af hovedbestyrelsen
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Siden FDFs landsmøde i 2014 har FDF haft et overordnet 
mål med FDF i samarbejde, og dette har FDFs kredse haft 
et ønske om at fortsætte med frem til og med 2018. FDF 
Landsmøde 2016 har besluttet tre delmål inden for udvik-
lingsmålet:

Lokalt engagement
Børn og unge i udsatte positioner
Samarbejde med skolen

Idebestemte foreninger, som for eksempel. FDF, der engagerer 
sig i samfundet, er med til at gøre en forskel lokalt. Samtidig 
styrkes FDF ved, at kredsen vender sig mod andre og bliver en 
aktiv medspiller i lokalsamfundet. En kreds, der formår at blive 
mere imødekommende og både skabe og tage del i lokalt sam-
arbejde, er en stærk kreds. Når kredsen bliver mere udadvendt 
og åbner op, handler det ikke kun om, hvordan kredsen ser an-
dre, men også om, hvordan andre ser kredsen. Er der noget, der 
forhindrer andre i at få øjnene op for muligheden og gevinsten 
ved at samarbejde med FDF? 

Rundt omkring i hele landet har mange kredse allerede sat 
nyt samarbejde i gang med kirker, skoler og kommuner, der 

var udviklingsmålets områder fra 2014-2016. Dette arbejde har 
givet nye indsigter og erfaringer med at blive mere udadvendt 
som kreds og samarbejde med de forskellige aktører i lokalsam-
fundet. Derfor arbejder FDF nu videre i samme retning. I dette 
udviklingsmål er der fokus på forskellige temaer og ikke kun på 
konkrete samarbejdspartnere. Udviklingsmålet drejer sig om at 
ruste kredse til at spille en aktiv rolle for børn og unge i lokal-
samfundet, fortsat fokus på at nå børn og unge i udsatte positio-
ner samt at bruge legen som indgang til den videre udvikling af 
samarbejdet med skolen. 

Virkeligheden fra kreds til kreds kan være meget forskellig 
alt efter, om kredsen hører til i en by eller på landet. Det skal 
der være opmærksomhed på, ligesom der skal tages hensyn til 
andre lokale forhold, der bidrager til forskelligheden i FDF. 

Udviklingsmålet varer frem til landsmødet i 2018, og hoved-
bestyrelsen har en forventning om, at kredsene vil drøfte, hvil-
ket delmål, der passer bedst for kredsen at udvikle sig indenfor. 

Strategi for FDF i samarbejde 2017-2018
Udviklingsmål: FDF vil samarbejde for at give flere børn og unge et ståsted.



4

Hvad er der fokus på nu?
For at være aktiv medspiller i lokalsamfundet skal vi være 
tydelige på, hvem vi er. FDFs ambition blev vedtaget i 2014, og 
det er nye ord til at fortælle andre om, hvad FDF er. Når ledere 
kan fortælle ambitionen videre, skaber det tydelighed i lokal-
samfundet. Flere kredse har i løbet af 2016 afprøvet at sætte 
ambitionen i spil og arbejdet med, hvad den betyder for kred-
sens hverdag og kontakt til samarbejdspartnere. Det har været 
et nyt afsæt for kredse, der meget bedre har kunnet forklare sig 
selv over for andre. Da ambitionen stadig er relativ ny, vil der 
være mange kredse, der endnu ikke har taget den interne snak 
i kredsen om, hvordan ambitionen kan bruges til at fortælle om 
kredsen.

Kredse har mange ting at byde ind med i lokalsamfundet. 
Både i forhold til kredshuset og det omkringliggende område 
samt med inkluderende aktiviteter og fællesskab for børn og 
unge. Det lokale engagement handler om, at kredsen tager 
aktivt del i det lokalsamfund, den er en del af. At der støttes op 
om lokale aktiviteter og samarbejder, hvor det giver mening. 
Det kan udfolde sig på mange forskellige måder, og det centrale 
er, at kredsen i samarbejdet med andre bruger ambitionen til 
at vurdere, hvordan samarbejdet bedst giver mening. På visse 
områder er der i det lokale engagement brug for en god dialog 
og samarbejde med kommunen. De lokale samråd er ét af de 
steder, hvor denne dialog kan finde sted, og FDF er gennem 
Landssamrådet med til at styrke disse.

Et af redskaberne til at sikre synlige og imødekommende 

kredse i lokalsamfundet er PR-materiale, og FDF har i de sidste 
to år fået nyt materiale. Der har været gang i en meget positiv 
udvikling, hvor en del kredse har benyttet sig af de nye PR-ma-
terialer og selv bestilt nye materialer på Trykkeriet, der er en 
online PR-service til kredse. Denne udvikling skal gerne fort-
sætte, så folk i hele landet kan kende FDF, når de ser en kreds i 
landskabet. 

Fremtidsperspektiver 
Om to år er ønsket, at kredsene i højere grad end i dag har arbej-
det med ambitionen og dens betydning for deres lokale ståsted. 
Ledere skal være i stand til at fortælle om FDF til både forældre 
og mulige lokale samarbejdspartnere med baggrund i ambitio-
nen. Der skal være kendskab til de PR-materialer, der udvikles i 
forbundet i alle kredse, og flere kredse skal bruge det strategisk 
til at være en synlig kreds i lokalområdet. 

Med ambitionen i hånden bliver kredsene i højere grad i stand 
til at vurdere, hvem man med fordel kan samarbejde med for at 
give flere børn og unge et ståsted. Ambitionen giver både sprog 
til at fortælle om FDF, men også retning for det lokale engage-
ment. Når kredse i højere grad engagerer sig i forskellige former 
for samarbejde tydeliggøres det også, at FDF i samarbejde ikke 
blot handler om konkrete institutioner og projekter, men også 
om være til stede og have øje for de muligheder, som øget lokalt 
samarbejde giver. 

Lokalt engagement
Det vedtagne mål
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.

Hvad skal der være sket om to år?

Lederne i kredsen bruger ambiti-
onen mere bevidst til at fortælle 
om FDF til forældre og mulige 
 samarbejdspartnere. 

Kredsene bruger ambitionens 
udtryk og indhold til at synliggøre 
FDFs værdier og bidrag til lokalsam-
fundet og forholder sig aktivt til, 
hvilke samarbejdsprojekter, de skal 
være med i.

Fortsat udvikling af PR-mate-
rialer som hjælp til styrket lokal 
 profilering. 
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Børn og unge i udsatte positioner
Det vedtagne mål
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.

Hvad er der fokus på nu?
Siden FDF landsmøde 2014 har der været ekstra fokus på arbej-
det med børn og unge i udsatte positioner, og FDF har indgået 
partnerskaber med blandt andet Lær for Livet og KFUMs So-
ciale Arbejde om at gøre en indsats. Dette arbejde kan udvikles, 
og der skal særligt fokus på, hvordan kredse kan arbejde videre 
med at række ud til børn og unge i udsatte positioner, gerne i 
et konkret samarbejde mellem kredsen og relevante organi-
sationer og den lokale sognekirke. Flere steder bliver det også 
relevant at arbejde med, hvordan den lokale kreds kan række ud 
til asyl- og flygtningebørn og være med til at give dem et ståsted 
at møde deres nye verden fra.

På landslejren i sommeren 2016 var der en socialtjeneste, 
der netop fik nogle gode erfaringer med at børn, som ikke til 
daglig er med i kredsen, godt kan få en helt særlig oplevelse 
ved at være med på en sommerlejr. Disse erfaringer har givet 
nogle kredse mod på at række ud til børn i lokalområdet, og i 
samarbejde med en anden social organisation eller en eventuelt 
institution, tilbyde børnene at blive en del af fællesskabet.

FDF har en lang og god tradition om at tage hånd om børn i 
udsatte positioner. Det har altid ligget os på sinde at skabe lige 
ret for børn og åbne FDF-fællesskabet. Det er en tradition i man-
ge kredse, at der bliver fundet løsninger og støttemuligheder for, 
hvordan vi hjælper de børn, der har brug for det. Der er dog flere 
kredse, der har eftersøgt mere viden for at føle sig klar til at gøre 

en ekstra indsats og byde flere børn i udsatte positioner ind.
Alle kredse oplever børn i udsatte positioner. Barnet kan være 

udsat i længere eller kortere tid. Det kan være, at barnet eller 
den unge har syge forældre, er ensomt, bliver mobbet, kom-
mer fra en økonomisk udfordret familie eller noget helt femte. 
Derudover kan der være en gruppe af flygtningebørn, der lever i 
lokalområdet, som kredsen gerne vil involvere i sit arbejde. Der 
vil altid være nogen at tage ekstra hensyn til. Flere ledere har 
givet udtryk for, at de gerne vil støttes i deres arbejde med disse 
børn.

Fremtidsperspektiver 
FDFs socialudvalg skal om to år være der, hvor kredse kan få in-
spiration og hjælp til arbejde med børn og unge i socialt udsatte 
positioner. Det skal være tydeligt for alle kredse i FDF, hvad 
man som kreds kan tilbyde alle børn og unge i lokalsamfundet, 
og kredse skal være inspireret til at sætte de både økonomiske 
og menneskelige ressourcer af til arbejdet. Hvis man gerne vil 
dele oplevelser i FDF med børn og unge i udsatte positioner, 
skal kredsene kende mulighederne for lokale samarbejdspart-
nere, hvad enten det er den lokale kirke, skoler, familieklubber i 
KFUMs Sociale Arbejde eller helt fjerde steder, man skal samar-
bejde med. 

Hvad skal der være sket om to år?
Flere børn og unge i udsatte positi-
oner oplever FDF som et naturligt 
fællesskab at være med i.

Lokale samarbejdspartnere kender i 
højere grad mulighederne for at bru-
ge kredsen til at give børn og unge i 
udsatte positioner et meningsfuldt 
fællesskab både gennem kredsens 
lokale indsats og landsforbundets 
indsats på nationalt niveau.

Flere kredse gør en aktiv indsats for 
et diakonalt samarbejde med den 
lokale folkekirke om børn og unge i 
udsatte positioner.
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Samarbejde med skolen
Det vedtagne mål
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.

Hvad skal der være sket om to år?

Hvad er der fokus på nu?
Skolereformen byder stadig på mulighed for, at kredse kan 
samarbejde med den lokale folkeskole, og de sidste par år har 
vist, at der kan laves både gode og meningsfulde arrangementer 
og samarbejde med de lokale fri- og folkeskoler. Derigennem 
får skolerne større indblik i, at FDF er en god fritidsaktivitet for 
børn og kan være med til at vise hen til den lokale FDF-kreds. 

Situationen er lige nu den, at flere skoler i højere grad er klar 
til at arbejde sammen med foreninger i Åben Skole, end de var, 
da skolereformen skulle starte. Fra både skoler og fra DUF har 
det lydt, at FDF har fået udviklet godt og brugbart materiale 
til samarbejdet. Det er af stor betydning i lokalsamfundet, at 
skolen kender den lokale FDF-kreds og kan sende børn til FDF. 
Derved vil der være flere, der kan pege på FDF som et vigtigt 
frirum for børn. Endnu har hverken alle skoler eller alle kredse 
haft dette overskud til at skabe kendskab til hinanden eller til at 
igangsætte et samarbejde. Med flere erfaringer fra gode projek-
ter vil der forhåbentlig være en fornyet energi til at bruge skolen 
som naturlig partner i arbejdet i kredsen.

På FDF landslejren 2016 var børn, unge og voksne i leg i ni 
dage i træk og fik dér et bevis for, hvordan legen skaber lige 
vilkår, venskaber, frirum og nye udfoldelsesmuligheder. Dette 

er en stærk dagsorden ind i skolens arbejde med at få børn til at 
have det godt sammen. FDF skal optræde som ambassadører 
for legen, og vise, at den er vigtig at holde i live. 

I perioden 2014-2016 blev der både udgivet en legegave til 
skolen og et inspirationsmateriale til kredsene. Disse materialer 
kan med fordel implementeres bedre i kredsene, så der både er 
noget at møde skolerne med og inspiration til forskellige måder 
at samarbejde på.

Fremtidsperspektiver 
Der skal bygges videre på det eksisterende arbejde omkring 
kredsenes samarbejde med skolen, således at det nuværende 
materiale, der er udarbejdet om to år, er bedre implementeret 
i kredsene, og flere kredse samarbejder med skolen. Der skal 
være afprøvet en række samarbejdsprojekter centreret omkring 
leg, og gode historier om dette samarbejde mellem en kreds og 
skolen skal være formidlet på FDFs medier. FDF er på mange 
måder førende på dette område i forhold til øvrige organisati-
oner i DUF. Derfor er det naturligt, at der om to år er set på, om 
for eksempel idrætten kan inspirere til fortsat udvikling i FDF 
omkring samarbejdet mellem skole og kredse. 

Inspirationsmaterialet udviklet 
i 2016 er bedre implementeret 
samtidig med, at der er udviklet nyt 
materiale omkring leg i samarbejde 
med skolen

Kredse er tydelige på, hvad de 
kan tilbyde, og flere skoler har fået 
øjnene op for at der er en FDF-kreds 
i nærheden, der kan sætte legen i 
gang på en måde, der har blik for 
fællesskabet

Det er afklaret, hvordan f.eks. idræt-
ten kan give inspiration til at styrke 
FDF i det gode samarbejde mellem 
skoler og lokalsamfundet
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Siden FDFs landsmøde i 2014 har der været arbejdet med 
et udviklingsmål om fællesskab og relationer i FDF, og 
dette har FDFs kredse haft et stort ønske om at fortsæt-
te med frem til og med 2020. FDF Landsmøde 2016 har 
besluttet tre delmål inden for udviklingsmålet:

Legen som frirum
Lederfællesskab og flere børneledere
Fastholde medlemmer

FDF insisterer på fællesskab og relationer i en tid, hvor store 
dele af samfundet har individet i centrum. Gode relationer ska-
ber et stærkt fællesskab. Det er ikke nyt, men har altid været en 
del af FDF, og fællesskab og relationer giver basis for at udfolde 
FDFs formål og ambition. 

Landsmødet 2014 vedtog et udviklingsmål om fællesskab og 
relationer, der er sat i gang i forbindelse med landslejren og fort-
sætter i 2017. FDF Landsmøde 2016 har besluttet, at udviklings-
målet skal fortsætte til 2020 med nye delmål.  I mange kredse 
bruges der god tid på planlægning og aktiviteter, og det opleves 
sværere at finde tid til i højere grad at fokusere på børnenes 
fællesskab. Vi skal fortsat turde tage snakken i kredsen om, 
hvordan vi er sammen med børn og skaber et godt sted at være, 
og vi skal fortsat have fokus på at skabe et attraktivt fællesskab 
for både nye og gamle medlemmer. 

FDF Landslejr 2016 viste også meget tydeligt, at legen er 
noget særligt i FDF. Legen kan i høj grad bidrage til fællesskab 

og sætte rammen for de gode relationer. Udviklingsmålet 
sætter særlig fokus på legens betydning og muligheder for at 
skabe fællesskab og frirum for børn og unge og dermed blandt 
andet fastholde medlemmer i længere tid. Derudover skal der 
arbejdes med, hvordan kredsene fysisk kan skabe rum omkring 
kredshuset til at lege.

Hvordan de voksne er sammen har betydning for relatio-
nerne og legen i kredsen. Ledere, der har et godt, berigende og 
sjovt lederfællesskab har større chance for at gøre noget godt 
for børnene og de unge. Det smitter at have det godt. De gode 
relationer mellem ledere giver også en større åbenhed i forhold 
til at kunne sparre med hinanden om, hvordan FDF skal være i 
kredsen. 

Der kommer mange nye medlemmer i FDF. Hvert år starter 
mere end 5.000 nye FDFere, men vi vokser ikke med 5.000 i 
medlemstallet. Vi skal blive bedre til at fastholde medlemmer-
ne. Når medlemmerne i FDF bliver længere tid i kredsen, vil 
kredsen gå frem i medlemstal, og vi kan være med til at sikre, at 
børn og unge i endnu højere grad får et ståsted at møde verden 
fra. Fællesskab og relationer udvikles i høj grad lokalt af kredse 
og landsdele, men landsforbundet skal være med til at give 
inspiration og viden til at udvikle kredsene på dette område. 

Udviklingsmålet varer frem til landsmødet i 2020, og hoved-
bestyrelsen har en forventning om, at kredsene vil drøfte, hvil-
ket delmål, der passer bedst for kredsen at udvikle sig indenfor.

Indsatser, der fortsætter fra udviklingsmålet 
vedtaget i 2014
• Arbejde med definition af FDFs pædagogiske praksis i en tænketank for Fællesskab og relationer og udbrede viden 

fra tænketankens arbejde til resten af FDF
• Formidling af gode historier om relationer mellem børn og voksne i FDF
• Få en ny kredslederuddannelse godt fra start

Strategi for Fællesskab og relationer 2017-2020
Udviklingsmål: FDF vil øge fokus på fællesskab og relationer af høj kvalitet for 
at fastholde børn, unge og aktive ledere i FDF.
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Hvad er der fokus på nu?
I legen lærer man at indgå i forpligtende fællesskaber. Samtidig 
kan legen være et frirum fra at skulle præstere noget bestemt 
og hele tiden være mest orienteret mod et resultat. I FDF leger 
vi allerede meget senest i forbindelse med FDF Landslejr 2016, 
hvor der i ni dage var gang i legen. 

Kredsene har behov for at blive inspireret til at lege videre. 
For at legen ikke bare bliver de 5 minutter man tager som en 
pause i programmet til FDF-mødet eller på sommerlejren, så er 
der brug for at give forslag til at gøre legen til en tankegang og 
en samværsform. Det kan være svært at definere noget, der ikke 
længere kun er en aktivitet, men også en kultur. En del kredse 
har derfor brug for at forklare og vise en legende tilgang til børn 
på nye måder, så omverdenen og ikke mindst forældrene ople-
ver, at FDF har en ambition med at bruge leg som grundlæggen-
de del af fællesskabet og som bærende element i frirummet.

De fysiske faciliteter har også betydning for legen. Kredshu-
sene og kredsens øvrige mødesteder og hytter er oplagte steder 
at gøre til attraktive ”legepladser” både ude og inde. De fysiske 
forhold i kredsene skal indbyde til fællesskab, leg og frirum, og 
det skal være steder, hvor børn og unge har lyst til at være i de-
res fritid. Indtil nu har der ikke været særligt fokus på, hvordan 
kredsenes fysiske mødesteder kan være med til at understøtte 
ambitionen, så der er stort potentiale for at gøre en forskel på 
dette område. 

I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer 
lærer at indgå i forpligtende fællesskaber. I FDF tror vi på, at leg 

fremmer vigtige egenskaber som nysgerrighed, kreativitet, mod, 
fantasi, respekt, glæde, spontanitet og ansvar. Der er brug for, 
at FDF tager et aktivt ansvar for at bruge legen, holde den i live 
og vise omverdenen, at leg har betydning. For at dette kan ske, 
er der brug for at vi sætter flere ord på FDFs legesyn. Til dette 
arbejde kan vi blandt andet blive inspireret gennem både andre 
organisationer, forskere og institutioner og således få andres 
blik for legens betydning og muligheder. 

Fremtidsperspektiver 
Der leges allerede meget i FDF, og i fremtiden må der gerne 
leges endnu mere. Det kræver, at kredsene er bevidste om, hvad 
legen kan tilbyde, og hvordan den skaber fællesskab og frirum 
for børn og unge. Kredsene skal fremover fortsat have ny in-
spiration til at lege. Materialet og tiltagene skal give inspiration 
til, at man leger godt, det vil sige at alle både børn og voksne er 
med i legen på lige fod, og at ledere ved, hvad der skal til for at 
udvikle legen til at blive endnu sjovere. FDF skal udvikle mere 
legedemokrati, hvor alle legens deltagere, hvad enten det er 
børn, unge eller voksne, tager ansvar og del i legens fællesskab 
og frirum. Tydelighed omkring legen som frirum rækker også 
ud over FDF, således at eksterne aktører i højere grad for øje 
for FDF og leg, eksempelvis gennem en ekstern rettet udgave 
af Legens Dag. Gode lege kræver også de rette fysiske forhold, 
og der skal i fremtiden arbejdes mere målrettet med, hvordan 
kredsenes fysiske mødesteder inviterer til leg både ude og inde.

Legen som frirum
Det vedtagne mål
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.

Hvad skal der være sket om to år? 
Der leges mere i kredsen og flere 
ledere er bevidst om, hvordan man 
kan være med til at skabe gode lege. 
Legen er ikke blot er en aktivitet 
som pause i FDF-mødet, men en 
samværsform i FDF

FDF skal være kendt for leg og vise, 
hvordan legen skaber fællesskab og 
frirum for børn og unge. 

Der er afprøvet projekter omkring 
kredshuses fysiske indretning og 
mulighed for at invitere til leg ude 
og inde. Dette betyder også, at legen 
er blevet mere synlig i kredsene og i 
lokalområdet
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Lederfællesskabet og flere børneledere
Det vedtagne mål
Kredsene skal sikre et miljø og en kultur, hvor flere voksne til deltage aktivt i arbejdet med børn og unge.
Ved at sætte fokus på gode lederfællesskabet vil vi styrke relationerne mellem børn, unge og voksne i kredsen.

Hvad er der fokus på nu?
I udviklingsmålet fra 2014-2017 var der fokus på fællesskab mel-
lem børn og relationer mellem børn og voksne. Der er mange 
voksne i FDF, og samtidig er der også mange kredse, hvor man 
mangler ledere. Der er brug for en udvikling af lederfællesskabet 
og forholdene for den voksne børneleder. De seneste års med-
lemsanalyse viser, at det generelt er godt for en kreds at have 
en høj andel af deres voksne, der også er børneledere. Det har 
betydning for kredsens udvikling, at voksne i kredsen har fokus 
på det primære – nemlig børn og unge. Derfor er der brug for 
at arbejde med, hvordan kredse kan skabe et godt og attraktivt 
miljø, hvor man som voksen har lyst til at bidrage aktivt som 
leder, hvad enten man allerede er medlem i kredsen eller først 
skal rekrutteres som leder. Det handler om det gode lederfælles-
skab, der peger hen mod et attraktivt og meningsfuldt børneliv 
i kredsen.  

I dag har mange kredse et behov for at få nye ideer til at 
rekruttere nye ledere. Voksnes liv og behov for mening i det, de 

gør, ændrer sig. Der er større mobilitet blandt unge, der gerne 
flytter for det rette studie eller job. De, der var børn af en kreds, 
er nødvendigvis ikke ledere som voksne i kredsen. Der skal 
arbejdes kontinuerligt for at få nye ledere og sætte fokus på et 
godt lederfællesskab. 

Fremtidsperspektiver
Kredse skal være åbne for nye ledere og gøre en aktiv indsats 
for at gøre dem til en del af lederfællesskabet. Man skal som 
kreds både være bevidst om, hvordan kredsens kommunikation 
virker på rekruttering af nye frivillige, og man skal være op-
mærksom på, hvordan nye ledere bydes velkommen og bliver 
en del af fællesskabet. På den måde styrkes lederrekrutteringen 
i kredsen. Et godt lederfællesskab udvikles derudover blandt 
andet ved at lederne sammen arbejder med FDFs formål. Hvad 
det betyder for lederne, og hvordan de gerne vil, at FDFs formål 
og ambition udleves i kredsen. 

Hvad skal der være sket om to år? 

Det skal være tydeligere, hvorfor 
det er attraktivt at være børneleder, 
således at andelen af aktive børne-
ledere i FDF er vokset. 
Kredsene skal opleve, at det gode 
lederfællesskab smitter af på lysten 
til at være børneleder.

Færre kredse skal opleve leder-
mangel

Lederfællesskabet skal være styr-
ket gennem arbejdet med  
FDFs formål
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Hvad er der fokus på nu?
I udviklingsmålet 2014-2017 om fællesskab og relationer har 
værktøjet ”Rundt om relationer” en væsentlig rolle i at udbrede 
udviklingsmålet. Der er brug for at fastholde fokus på dette 
værktøj også i en ny periode, således at der i kredsene bliver 
større fokus på relationernes betydning for at lave godt FDF og 
fastholde medlemmerne. 220 Kredse har primo 2017 fået præ-
senteret spillet, og der er brug for at den grundige implemente-
ringsindsats fortsætter, så kredse får den hjælp, de behøver til at 
spille spillet. Herigennem får de sprog og igangsætter handlin-
ger for deres gode relationer og fællesskabet i kredsen. Den form 
for lederuddannelse har vist sig at være effektiv for de kredse, 
der har prøvet spillet allerede.

Kredse bliver mere bevidste om at fastholde medlemmer, når 
de ser, hvordan gennemstrømningen af medlemmer er i kred-
sen. Nogle kredse har med gode resultater afprøvet et samtale-
værktøj med bearbejdede medlemstal og set, hvad der sker ved 
at se på tallene og snakke om mulige årsager til at børn og unge 
stopper. Der er et potentiale i at lade flere kredse få den snak, 
men også at gøre det at snakke om fastholdelse af medlemmer 
til en åben diskussion og opsætte handlinger for, hvordan man 
eksempelvis følger op, hvis et barn ikke længere kommer til 
FDF. Undersøgelser viser, at gode relationer til den betydnings-
fulde voksne i kredsen kan fastholde medlemmer, og så har 

mange kredse ikke tænkt over, hvilke grunde der er til at et barn 
ikke fortsætter. En øget bevidsthed og en mere forebyggende 
indsats kan gøre en forskel i kredsene.  Der er for en årrække 
tilbage lavet en frafaldsundersøgelse i FDF. Den kan stadig give 
relevante input i arbejdet med at fastholde medlemmer, men 
der er brug for at lave en ny undersøgelse for at blive klogere 
på, om det stadig er de samme ting, der gør sig gældende når 
børn og unge stopper eller om der er nye tendenser, der kan få 
betydning for indsatsen. 

Fremtidsperspektiver 
Når først børnene og de unge er stoppet til FDF, er det for sent 
at fastholde dem. Derfor skal der i fremtiden være større fokus 
på, hvordan man i kredsen kan forebygge, at børn og unge 
stopper til FDF gennem gode relationer og kvalitet i klassemø-
derne. Dette kræver også, at der i kredsen er bedre kendskab 
til gennemstrømningen af medlemmer og på hvilke alders-
grupper, frafaldet sker.  For at styrke arbejdet med at fasholde 
børn og unge, skal alle kredse have taget del i forskellige former 
for lederuddannelse med fokus på relationer. Familiearbejdet 
spreder sig i FDF, og der skal være fokus på, hvordan familiear-
bejdet bliver en naturlig del af kredsfællesskabet, således at vi 
fastholder medlemmerne i overgangen fra familiemøderne til 
klassemøderne. 

Fastholde flere medlemmer
Det vedtagne mål
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.

Hvad skal der være sket om to år? 
Fortsat fremgang i medlemstallet 
samt stigning i medlemmernes 
gennemsnitlige medlemstid i FDF, 
blandt andet ved at familiearbejdet 
får en naturlig overgang til kredsar-
bejdet

Der skal laves en undersøgelse om 
fastholdelse og frafald af medlem-
mer for at give opdateret viden om, 
hvordan vi bedst kan arbejde med 
fastholdelse af flere medlemmer

Det skal være en naturlig del af at 
være leder, at man arbejder med, 
hvordan man fastholder medlem-
merne i FDF
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De vedtagne strategier formidles til kredse gennem et 
værktøj, der giver kredsene mulighed for at vælge, hvad de øn-
sker at arbejde med fra udviklingsmålene i den kommende tid. 

Derudover igangsætter landsforbundet en række handlinger, 
der sikrer, at udviklingsmålet opfyldes. Disse handlinger udvik-
les løbende og godkendes af hovedbestyrelsen i henholdsvis 
maj 2017 samt januar 2018. 

Det forventes, at eksisterende og nye udvalg og arbejdsgrup-
per i landsforbundet, landsdelsledelser, FDFs medier og ansatte 

er med til at hjælpe kredsene til implementeringen af udvik-
lingsmålene. For at FDF samlet set udvikles gennem delmåle-
ne skal der fokuseres på implementering og opfølgning. I det 
kommende arbejde skal kredsene lave noget nyt, noget mere og 
noget bedre – det betyder forandringsprocesser på mange pla-
ner. Der skal være opmærksomhed på, at hvis det skal lykkes at 
skabe mere samarbejde for at give flere børn og unge et ståsted, 
er det en proces, hvor en stor del af arbejdet består af imple-
mentering og opfølgning og ikke blot udvikling af nye ideer. 

De næste skridt
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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 spørg-
smål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.

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

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


