Netværkssamtale om kredsens fortælling
Kære kredsleder
Du sidder her med tredje del af forløbet omkring ”Lederen fortæller FDF”,
et delmål under FDFs udviklingsmål ”Fortællingen”.
I første del formulerede kredsens ledere deres egen FDF-fortælling ved at
spejle en stjernestund i FDFs ambition, og i anden del øvede I jer i at fortælle den til relevante målgrupper.
I denne netværkssamtale lægges der op til, at I på et netværksmøde for
kredsledere deler jeres FDF-fortællinger med hinanden.
Forbundssekretærerne vil rigtig gerne hjælpe jer med at facilitere denne
samtale på et netværksmøde, hvis I har brug for og/eller lyst til det.
Rigtig god fornøjelse.

Inden netværksmødet
Hvis denne øvelse skal være værdifuld, er det vigtigt, at alle kredse inden
netværksmødet har gennemført den processen ”Fortællingen på ledermødet”. Her formulerede ledermødet med udgangspunkt i personlige stjernestunder deres egen lokale FDF-fortælling, og det er den, I skal bruge på
mødet. Processen blev sendt ud i januar 2020.

Du finder processen her.
Det er vigtigt, at mødelederen inden netværksmødet orienterer netværket
om, at de skal forberede sig ved at gennemføre ovenstående øvelse på et
ledermøde.
Det anbefales i øvrigt, at I har gennemført rollespillet om fortællingen, og
at I har øvet jer i at fortælle. Det er anden handling under udviklingsmålet
og findes også på ovennævnte hjemmeside.

Under netværksmødet
Mødelederen styrer processen og er opmærksom på, at tiden overholdes
og programmet følges.
Det kan være sårbart at sætte spot på sig selv og sin kreds, så det er vigtigt, at alle er indforståede med præmisserne for øvelsen – at det handler
om at finde de bedste ting ved kredsen frem, så vi kan bruge de iagttagelser i fortællingen om vores FDF-kredse.
1. Sæt jer sammen i grupper af 3.
2. Vælg den, som skal være fokusperson først.
3. De to andre taler nu sammen om, hvad de tror, fokuspersonens
kreds fortæller om sig selv.

Hvordan ser ståstedet ud i FDF-kredsen, hvor han kommer fra?
Fokuser på det gode, som I tror, kredsen gerne vil fortælle om til
andre.
4. Når de to er færdige med samtalen (ca. 5 minutter), kvitterer X for
betragtningerne og deler så den fortælling, som kredsen er nået
frem til på ledermødet. Herefter kan han kommentere på det, han
har hørt.
5. Nu går turen til de to andre efter tur.
6. Når alle har været fokusperson, samles der fælles op. Vær nysgerrige på, hvad der går igen – både i betragtningerne, de blinde vinkler og det I fortæller. Overvej til sidst, hvad I har fået ud af at få
spejlet jeres FDF-fortællinger af nogen, som kender kredsen uden
at være en del af den?

Formålet med denne øvelse er at få andres blik på kredsen – med et fokus på det, der virker. Samtidig får alle mulighed for at fortælle om deres
egen FDF-fortælling fra ledermødet og opleve, hvordan den bliver modtaget, i et trygt rum.

Efter netværksmødet
Når du har fået spejlet kredsens fortælling på netværksmødet, har det
sandsynligvis givet anledning til tanker og refleksioner om din FDF-kreds.
Hvis de oplevelser og tanker skal have værdi, er det vigtigt, at du deler
dem hjemme i kredsen.
Du kan på et ledermøde fortælle, hvad du har oplevet i netværket. Måske
skal I prale mere af det, andre ser, I gør godt. Og måske skal I skrue
endnu mere op for det, I gerne vil kendes på, men som andre ikke ser.
Det er vigtigt, at fortællingen bliver hele kredsens fortælling, og det kan
den kun blive, hvis I deler den – med hinanden og med andre.

Hvad så nu?
FDFs landsmøde 2020 har vedtaget, at arbejdet med kredsens FDF-fortælling fortsætter. Derfor vil I i de kommende to år modtage mere inspiration til at fortælle om FDF – med fokus på hvilket ståsted, I giver børn og
unge i netop jeres FDF-kreds.
Indtil da opfordres du og I til at øve jer. Man bliver kun god til noget –
også at fortælle – ved at øve og øve og øve.
Find eventuelt et par forældre, som ikke allerede kender kredsen og del
jeres fortælling. Få deres inputs og brug dem til at gøre kredsens fortælling endnu stærkere.
Rigtig god arbejdslyst med kredsens FDF-fortælling!

