
Har I overvejet at starte puslingearbejde i kredsen eller nytænke den måde, I allerede 
arbejder med puslinge? Og ved I ikke lige, hvordan I skal komme i gang? Bliv inspireret af 

tre puslingeledere, der deler ud af deres viden og erfaringer om kredsens yngste.

Mød tre 
puslingeledere
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Her søsættes både af papir.



Signe  
Hemmet 
Jacobsen 
FDF Tinglev
HVOR LÆNGE HAR KREDSEN HAFT 
PUSLINGE?
Jeg kan ikke huske det helt præcist, men vi har haft 
det længe og holder møde hver mandag, da vores 
erfaring siger, at hvis man kan få ledere til det, så er 
det bedst at holde det som en fast aktivitet en gang 
om ugen. Det holder også bedre på børnene.  

HVORDAN FIK I ETABLERET 
PUSLINGEARBEJDET?
Det har været ud fra et ønske om, at vi gerne ville 
have de små med og samtidig få dem ind i kredsen 
tidligt, så de ikke nåede at starte til gymnastik eller 
en af de andre ting, man starter til i den alder. 

HVAD KRÆVER DET AT ARBEJDE MED 
PUSLINGE?
Møderne kan være simple, hvor en leg, en sang og 
en aktivitet gør rigtig meget. Der, hvor det kræver 
noget andet, end hvis man har pilte eller væbnere, 
er, at der er nogle forældre, vi lige skal snakke mere 
med og fortælle, hvad vi laver, og hvorfor vi gør, det 
vi gør. 

HVAD ER EN UDFORDRING VED AT HAVE 
PUSLINGE?
Puslingene i sig selv er ikke en udfordring, men det 
er en udfordring at finde ledere til holdet. Jeg tror, 
at man ofte gerne vil have de større klasser, fordi 
man kan sende dem på løb eller lave de lidt vilde-
re aktiviteter. Vi har god erfaring med også at tage 
nogle forældre med som ledere, og det giver os som 
ledere en frihed til også at kunne melde afbud til 
møderne, men stadig vide, at de er i gode hænder. 
Det har også hjulpet os rigtig meget, at der er me-
get materiale på FDFs hjemmeside, og det kunne 
være fedt, hvis det blev udvidet mere. Det har været 
en god redning, de gange vi ikke har fået planlagt 
noget.

Rune 
Holmslykke 
Jensen 
FDF Skovlunde
HVOR LÆNGE HAR KREDSEN HAFT 
PUSLINGE?
Vi har haft puslingehold i kredsen i 15 år. 

HVORDAN FIK I ETABLERET 
PUSLINGEARBEJDET?
Der var et tumlingehold, og mange af dem havde 
mindre søskende, som hen ad vejen gerne ville være 
med. Derfor tænkte vi, at det var bedre at oprette 
et hold, hvor aktiviteterne og programmet var mål-
rettet dem. 

HVAD KRÆVER DET AT ARBEJDE MED 
PUSLINGE?
Det kræver en masse nærvær at have puslinge, og 
at man kan være til stede. Vi påfører dem en masse 
holdninger allerede i puslingealderen, så der er en 
del pædagogisk opdragelse, samtidig med at det, de 
lærer hos os, er nogle lidt andre ting, end det, de 
lærer til fodbold eller en anden fritidsaktivitet. Jeg 
tror, det er meget vigtigt, det vi giver, for her lærer 
de jo fx at være på weekend, væk fra mor og far. 
Hele kulturen i FDF lærer man i de unge år. 

HVAD ER EN UDFORDRING VED AT HAVE 
PUSLINGE?
Der er ikke som sådan nogen udfordringer, men helt 
basalt kan de ikke læse eller skrive, og bare det at 
lave et papirfly kan være en større aktivitet eller 
opgave for dem. Det er vigtigt at give dem en god 
grundlæggende kultur, man kan arbejde videre på, 
hvor de lærer, at der er nogle regler, når de er på 
lejr, og nogle andre regler hjemme. En ting er, når 
de skal spise; der samles man alle sammen og syn-
ger en sang, der spises, og til sidst vaskes der op – 
modsat hjemme, hvor der måske er en, der spiser i 
stuen, og en anden, der ikke kan lide den mad, der 
bliver serveret. 
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Helene Gro 
Finnerup 
Pedersen
FDF Aalborg 8  
Nørre Tranders
HVOR LÆNGE HAR KREDSEN HAFT 
PUSLINGE?
Der har været puslinge cirka lige så længe, som 
kredsen har eksisteret, så i cirka 70 år. 

HVORDAN FIK I ETABLERET 
PUSLINGEARBEJDET?
Det har primært været forældre ude fra området, 
som var ledere for deres børn, og herfra udviklede 
det sig til det, vi har i dag. 

HVAD KRÆVER DET AT ARBEJDE MED 
PUSLINGE?
Noget af det, vi har snakket om, er, at vi er nødt til 
at have en ”normering”, i forhold til at vi skal have 
en lederflok, der kan klare den mængde børn, vi får. 
Lige nu er vi fem ledere til 12 børn. Indtil sidste år 
havde vi puslinge og tumlinge sammen, fordi der 
var ledermangel, men i år har vi delt holdene op og 
holder dem den samme dag. Så kan vi, der er pus-
lingeledere, være tumlingeledere bagefter, og det 
giver en ro og tryghed. 

HVAD ER EN UDFORDRING VED AT HAVE 
PUSLINGE?
Det er primært ledermanglen. Det er lettere at få 
ledere til de større børn, end det er at få ledere til 
puslinge- og tumlingeholdene. Jeg tror, grunden er, 
at vi bor i et universitetsområde, så mange af dem, 
der kommer til vores kreds, er unge mennesker, der 
skal i gang med en uddannelse. De synes, det er 
sjovere at have de ældre børn, fordi de tror, de kan 
meget mere end puslingene. Hvis man ikke har prø-
vet at arbejde med puslinge, så ved man ikke, at 
man faktisk kan en hel del med dem. 
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"Hvis man ikke har prøvet at 
arbejde med puslinge, så ved 
man ikke, at man faktisk kan 

en hel del med dem."
HELENE GRO FINNERUP PEDERSEN

FAKTA OM  
PUSLINGEARBEJDE
!   Den gennemsnitlige puslingeklasse  

har otte medlemmer.
!   Der er 192 kredse, der har fem eller flere puslingemedlemmer. 
!   Kun 25 af disse har i de sidste fem år fast haft fem eller flere puslingemedlemmer. 
!   Store kredse har ikke større tendens til store puslingeklasser end mindre kredse. 

Kilde: Baselineundersøgelse om puslinge

Puslingene er enormt taknemmelige, 

og ofte kan selv helt simple ideer 

optage dem i lang tid. 


