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Velkommen til Kredsen i centrum – en gennemgang af din kreds.

Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner, der kommer rundt 
om hele kredsen og hvordan I laver FDF.

Formålet med Kredsen i centrum
•	 At	kredsen	får	en	god	debat	om	de	seks	udvalgte	emner
•	 At	kredsen	vurderer	sig	selv	kritisk	og	finder	udviklingsområder
•	 At	kredsen	indtaster	sine	resultater	i	skemaet	på	hjemmesiden
•	 At	FDF	får	et	indblik	i	hvilke	områder	kredsene	er	mest	udfordret	af	og	kan	tilpasse/udvikle	værk		
	 tøjer	til	at	imødegå	udfordringerne

Sådan gør du
Kig	materialet	igennem,	læs	spørgsmålene	og	tilpas	evt.	formuleringer,	så	det	passer	ind	i	jeres	kredsvir-
kelighed.
Find	en	god	ordstyrer,	der	kan	guide	jer	godt	gennem	materialet.	Det	kan	være	en	kredsleder/kreds-
bestyrelsesformand,	men	kan	også	sagtens	være	en	helt	anden.	Vigtigst	er	det	at	han/hun	kan	styre	en	
debat og sørge for at I ikke kommer til at hænge fast i ét emne for længe.

Se tips og tricks til ordstyreren på fdf.dk/kredsen/kredsen-i-centrum/vejledning/ideer/

Selve debatten
Præsentér kort hvert emne. Debatter underspørgsmålene og bliv til slut enige om, hvilket tal på skalaen 
herunder,	som	passer	bedst	på	jeres	kreds.	Ved	emnets	afslutning	findes	et	gennemsnitstal	for	kredsen.

Tast kredsens resultater
Når	I	er	færdige,	så	få	en	til	at	taste	kredsens	resultat	på	fdf.dk/kredsen,	så	bliver	I	kontaktet	for	en	dialog	
om	hvordan	I	kan	arbejde	videre.
Hvis	I	selv	vil	arbejde	videre,	så	beder	vi	om	at	I	taster	resultatet	alligevel,	og	blot	skriver	I	ikke	vil	kontak-
tes. Vi vil nemlig gerne samle lidt statistik på hvilke områder kredsene i FDF føler sig bedst kørende og er 
mest udfordret af.

PowerPoint
På	FDF.dk/kredsen	kan	ordstyreren	hente	et	PowerPoint-show,	som	kan	bruges	når	kredsen	skal	guides	
igennem debatten. Brug det som det er, eller lav dine egne tilretninger – det er op til dig!
Vi anbefaler at bruge PowerPoint-showet, da det ofte er rart at have noget visuelt ved gennemgangen. 
Du	behøves	ikke	sætte	jord	og	himmel	i	bevægelse	for	at	skaffe	projektor,	lærred	osv.	–	du	kan	sagtens	
gennemgå materialet uden.

God	fornøjelse	og	god	debat!



[KREDSEN I CENTRUM]

FDF.dk/kredsen  3

De 6 emner

Herunder finder du en kort præsentation af de 6 udvalgte emner til Kredsen i centrum. Emnerne er ud-
valgt	på	baggrund	af	Fokuskreds-projekterne	og	forbundssekretærernes	arbejde	med	kredse.
Emnerne ligger også til grund for FDFs kredslederuddannelse – Ledelse af frivillige.

Ledersammenhold
Ledersammenholdet	er	vigtigt	i	en	FDF-kreds.	Hvis	børnene	skal	synes	det	er	sjovt	at	komme	til	FDF,	skal	
lederne	synes	det	er	sjovt	at	komme	til	FDF.	Gennem	tre	underemner	kommer	I	rundt	om	forskellige	
aspekter af ledersammenholdet i kredsen.

Ambitioner
Der	er	vigtigt	at	have	gode	ambitioner	i	kredsen	og	at	de	med	jævne	mellemrum	sættes	til	diskussion	på	
et ledermøde.
Under	ambitioner	nævnes	”den	røde	tråd”.	Med	det	menes	at	der	er	en	naturlig	udvikling/progression	i	
aktiviteterne	til	FDF.	Fx	at	væbnerne	kan	lave	mere	avancerede	bålaktiviteter/måltider,	fordi	det	bygger	
ovenpå en læring om båltænding og tilberedning af simple måltider som tumling og pilt.

God ledelse
At	være	en	god	(kreds)ledelse	i	FDF	indebærer	både	evnen	til	at	være	visionær,	altså	at	tænke	og	se	
langsigtet,	sætte	et	synligt	mål	og	arbejde	efter	det,	men	også	evnen	til	at	holde	styr	på	det	administrative	
(indberetning,	børneattester,	kommunale	tilskud,	regnskab	osv.)
Kunsten	er	at	finde	balancen	mellem	det	visionære	og	det	administrative,	samt	at	sikre	en	tydelig	arbejds-
fordeling på opgaverne, så alle ved hvem der gør hvad.

Forkyndelse
Grundpillen i FDF er vores formål ”at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus”. Emnet han-
dler	om	hvordan	jeres	kreds	lever	formålet	ud	i	praksis.

Relationer
Flere	undersøgelser	peger	på	at	mellem	børn/unge	og	voksne	spiller	en	stor	rolle	i	fastholdelsen	af	vores	
medlemmer.	Spørgsmålene	i	dette	emne	handler	om	hvorvidt	I	arbejder	bevidst	med	disse	relationer.

Forenkling
I en travl hverdag, hvor alle gerne vil nå så meget som muligt, er det vigtigt at have procedurer for 
hvordan	tingene	skal/kan	gøres.	Fx	at	have	orden	i	materialerummet,	så	alle	kan	finde	hvad	de	skal	bruge	
til	børnemøderne,	er	en	god	måde	at	lette	ledernes	arbejde	på.
Under	dette	emne	spørges	der	også	ind	til,	hvordan	kredsen	bruger	eksterne	ressourcer,	som	hjælp	i	det	
daglige	kredsarbejde.
Eksterne ressourcer kan fx være: bestyrelsen, forældre og venner af kredsen, tidligere ledere, menig-
hedsrådet osv.
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Skalaen

Vurdér	efter	debat	om	hvert	spørgsmål	hvor	jeres	kreds	er	på	skalaen	herunder.
Regn	gennemsnitstallet	ud	for	hvert	af	de	6	emner	og	tast	tallene	på	fdf.dk/kredsen

SKALAEN FRA 1-6, H
VOR

1

2

3

4

5

6

Det kører 

slet ik
ke!

Det kører tr
ægt, e

n sto
r 

indsats
 er påkrævet.

Det kører, v
i er næsten, 

hvor vi gerne vil være. 

Det kører ri
meligt, m

en der er 

stad
ig plads til

 enkelte forbed-

ringer.

Det kører godt, h
er 

kunne vi være et godt 

eksempel fo
r an

dre.

Det kører, m
en vi 

er udfordrede her.   

Beskriv også med ord
For at det hele ikke bare skal blive snak om tal på skalaer, er det lige så vigtigt at kredsen efter debat om 
hvert	emne,	får	skrevet	nogle	linjer	om	den	største	succes	og	det	vigtigste	indsatsområde.
Det skal være kort og præcist, men uddybet nok til at I kan bruge det senere, som en opfrisker til hvad I 
har snakket om.
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Ledersammenhold
 
1. Hvor gode er I til at hjælpe hinanden i lederflokken, så I får det bedst   
 mulige udbytte af hinandens kompetencer?
 Hvordan får alle ledere mulighed for at byde ind med deres kompetencer?

2. Hvordan er opbakningen til fællesarrangementer (weekendture,
 sommerlejre, kredsarrangementer m.m.)?
 Hvordan får I (evt.) større opbakning?

3. Hvor gode er I til at fastholde og tiltrække ledere?
 Hvad gør I for at fastholde ledere? Hvad gør I for at tiltrække nye ledere?

1 2 3 4 5 6

Hvad er jeres største succes indenfor
ledersammenhold?

Hvad er jeres vigtigste indsatsområde indenfor 
ledersammenhold?

Udregn jeres gennemsnit for ledersammenhold/skriv jeres samlede tal:

Ambitioner
 
1. Hvor godt sikrer I kvalitet i børnearbejdet?
 Hvad tror I jeres børn tænker om de møder I holder?

2. Hvor gode er I til at skabe en rød tråd i aktiviteterne fra pusling til senior?
 Hvordan sikrer I sammenhængen?

Hvad er jeres største succes indenfor ambitioner? Hvad er jeres vigtigste indsatsområde indenfor
ambitioner?

Udregn jeres gennemsnit for ambitioner/skriv jeres samlede tal:

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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Relationer
 
1. Hvor gode er I til at arbejde med relationerne mellem børnene?
 (gensidig respekt, mobning, relationer på tværs?) Hvor arbejder I med det?

2. Hvor gode er I til at arbejde med relationerne mellem børn og ledere?
 Hvordan bliver hvert barn budt velkommen til børnemødet?

3. Hvordan er kredsens omgangstone?
 Hvordan taler I sammen børn imellem, børn og ledere og ledere imellem?

Hvad er jeres største succes indenfor
realationer?

Hvad er jeres vigtigste indsatsområde indenfor 
relationer?

Udregn jeres gennemsnit for relationer/skriv jeres samlede tal:

Forkyndelse
 
1. Hvor gode er I til at praktisere FDFs formål (at møde børn og unge med  
 evangeliet om Jesus Kristus) i kredsen?
 Hvordan gør I?
 
2. Hvor godt er I klædt på til at varetage forkyndelsen på børnemøderne?
 Hvad er kredsens holdning til, hvad god forkyndelse er?

Hvad er jeres største succes indenfor forkyndelse? Hvad er jeres vigtigste indsatsområde indenfor
forkyndelse?

Udregn jeres gennemsnit for forkyndelse/skriv jeres samlede tal:

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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God ledelse
 
1. Hvor gode er I til at lave planer for fremtiden?
 Hvad er kredsens langsigtede plan, og hvordan arbejder I med at virkeliggøre den?

2. Hvor god er kredsens ledelse (kredsleder og bestyrelse) til at håndtere  
 svære situationer?
 Hvilken rolle har lederrådet?

3. Hvordan er balancen mellem den visionære og administrative ledelse?
 Hvordan er rollefordelingen mellem kredsleder/bestyrelse/lederrådet?

1 2 3 4 5 6

Hvad er jeres største succes indenfor
god ledelse?

Hvad er jeres vigtigste indsatsområde indenfor 
god ledelse?

Udregn jeres gennemsnit for god ledelse/skriv jeres samlede tal:

Forenkling
 
1. Hvordan gør I det nemt at være leder?
 Hvordan organiserer I ledernes opgaver? Hvordan sikrer I at lederne/kredslede- 
 ren/bestyrelsen har tid og overskud til at løse de vigtige opgaver?

2. Hvordan inddrager I forskellige ressourcer?
 (fx. forældre, tidligere ledere, menighedsråd, sponsorere, IT, ”eksperter”)

Hvad er jeres største succes indenfor forenkling? Hvad er jeres vigtigste indsatsområde indenfor
forenkling?

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Udregn jeres gennemsnit for forenkling/skriv jeres samlede tal:

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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