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Legeguide
Denne ledermødeleg skal få kredsens ledergruppe til at være sammen om at vælge,
hvordan de vil arbejde med FDFs udviklingsmål. Man kan ikke udvikle på alting på en
gang, og denne legs fokus er derfor at stille
skarpt på motivationen hos lederne og deres
vurdering af lige præcis jeres kreds. Med det
udgangspunkt kan I sammen vælge, hvad
og hvordan I vil udvikle på kredsen – enten
omkring samarbejde eller fællesskab og
relationer.
INDEN I STARTER
• Læs denne legeguide grundigt, så du kan
føre ledergruppen trygt gennem legen.
• Placer 6 stationer i lokalet – hver station
skal være markeret med et klistermærke
med et delmål og en kuvert med samme delmål. I må ikke åbne kuverten på
forhånd.
Værktøjet er udviklet af Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF i foråret 2017, layout Morten Haake

SELVE LEGEN
• I starter med at lege ”Kyllingeleg”. (Find
den i Legedatabasen)
• Du læser op fra denne folder om udviklingsmål og delmålene, så alle er orienteret om, hvad I nu skal tage stilling til.
• Lederne skal nu tage stilling til spørgs
målet: Hvilket af disse delmål har du
mest lyst til at arbejde med i kredsen? Og
bevæge sig hen til det passende delmål.
Der tages en runde, hvor alle har mulighed
for at begrunde deres valg.
Du registrerer antallet af ”stemmer” på hvert
delmål.

Udviklingsmål og delmål i FDF 2017-2020
• Lederne skal nu tage stilling til spørgs
målet: Hvilket af disse delmål har
kredsen, ifølge dig, størst behov for at
arbejde med? Og bevæge sig hen til det
passende delmål.
Der tages en runde, hvor alle har mulighed
for at begrunde deres valg.
Du registrerer antallet af ”stemmer” på hvert
delmål.
• Du konkluderer på baggrund af ”stemmer”,
hvilket delmål I skal arbejde videre med.
• De 5 stationer med de ikke valgte delmål
fjernes – ved den tilbageværende station
er en kuvert.
• I kuverten ligger et A5-ark. På den ene
side finder I tre spørgsmål, som kan
kvalificere jeres fokus på delmålet. På
den anden er handlinger og materialer
fra forbundet til inspiration til at komme
i gang med det samme. Her præsenteres
også det materiale, som kommer inden
udviklingsmålets udløb.
• Drøft de tre spørgsmål og hent eventuelt
nogle af materialerne frem for at danne
jer et overblik over den proces, der venter
jer i arbejdet med delmålet.
• Udfyld aftalepapiret så godt, som I kan.
Aftal eventuelt, hvornår I i lederflokken
samler op på aftalepapiret.
• Aftalepapiret medbringes på næste netværksmøde og deles med andre kredsledere til inspiration.
Rigtig god fornøjelse.

FDF i samarbejde og Fællesskab og relationer er FDFs to udviklingsmål, som blev
besluttet på landsmødet i 2016. Udviklingsmålene er valgt for at skabe retning i FDFs
udvikling. Hvert udviklingsmål er delt i 3
delmål, som bryder udviklingsmålet ned i
små bidder.
Her finder du beskrivelser af de konkrete
delmål, så du lettere kan vælge, hvad du
gerne vil arbejde med.
FDF I SAMARBEJDE 2017-2018
FDF vil samarbejde for at give flere børn og
unge et ståsted

FÆLLESSKAB OG RELATIONER 2017-2020
FDF vil øge fokus på fællesskab og relationer
af høj kvalitet for at fastholde børn, unge og
aktive ledere i FDF
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.

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

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 lederfælles
skaber vil vi styrke relationerne mellem børn,
unge og voksne i kredsen.

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.

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.

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.

