
 

 

Opsamling fra Lederklubbens webinar  
”Få nye børnehave og skolebørn ind i jeres kreds” 
 
Nedenstående er en opsamling af de gode erfaringer og idéer som delta-
gerne kom frem med. 
 
Husk at det altid helst skal være de ledere børn skal have til FDF som 
også er en del af de ”events mm” man finder på. 

Børnehave 
- Vær opmærksom på om børnehaven/skolen kører tidlig skolestart, 

så de starter i skole omkring marts/april 
- Invitere børnehavebørnene gratis med til de sidste tre møder inden 

sommerferien. Sørg for at forældrene ved de også er velkommen 
og hav en kop kaffe klar til dem og en leder/kredsleder som kan 
snakke med dem imens der børn hygger sig. 

- Besøg børnehaven og lave lege mm 
- Lad børnehaven bruge kredshuset til deres tur. Hos denne kreds er 

børnehaven 1,3 km væk og børnehaven har nøgle til kredshuset, så 
de har adgang til vand og toilet. På den måde bliver det et trygt og 
genkendeligt sted. 
 

Skole/SFO 
- Være mulige at ”booke” til at underholde børnene mens der fx er 

forældremøder på skolen 
- Tilbyde at forældreråd kan købe et socialt klassearrangement. 

”Vild med udeliv”. Indeholder et løb og lave bad over bål. Evt. med 
alle forældre eller blot nogle få forældre. Koster fx 25 kr. pr barn. 
 

Velkomstkonvolut 
Velkomstpakken kan uddeles som agitation ved Børnehave/SFO/skole 
mm. 
Velkomstpakken kan fx indeholde: 

- En flot indbydelse til barnet 
- Et brev til forældre om det mere praktiske 

o Find fx forældrefolder på trykkeriet 
- Klippekort til tre første gange - vigtigt at huske de skal klippes når 

barnet kommer med det 
o Bestil dem via trykkeriet 

- En ting som skal bruges til det første møde 
o Piberenser: skal bruges til Peter pølseløbet som Peter pøl-

ses arme. Se eks på løbet her:  
o Mug: kan bruges til et madmøde, til at fange popcorn eller 

fx vandstafet 



  

 

o Engangshandske: kan bruges til at skulle mærke efter ting i 
ulækre beholdere 

o Sugerør: til at lave sugerørsraket eller biler 
o Sok: bruges til sokkepaintball 
o Tørgær: bruges til brødlavning 
o Frø: fx blomsterfrø som de skal plante på kredsens plads, 

så de vil vende tilbage og følge udviklingen 
o Upoppede popcorn: lav popcorn på trangia og grib popcorn 
o Hoppebold: lav en kuglebane 
o WC- børste: til at lege wc-børstelegen 
o Nærbillede af dyr: kan bruges til et dyrebankospil 

 

Børnefødselsdag 
Forældre til kredsens medlemmer kan købe en børnefødselsdag. Kredsen 
sørger for borddækning, pynt, et løb og bål mad. Det koster så xx antal 
kroner med mulighed for div tilkøb. 
 

Det lidt vilde, udfordrende 
- Sørg for at der til event/PR-arrangementet mm sker noget som er 

lidt vildt, farligt mm. Det er det de efterfølgende vil fortælle om. 
o Spis insekter - steg fx en bænkebider på trangia, brug en 

dolk, rør ved noget ulækkert, madkamp… 

Åbne arrangementer 
- Legens dag 
- Sankt Hans 

o Tilbyd fx at der er leg og hygge kl 16, bålmad kl 17 og bål kl 
18. Så børnefamilier kan nyde en Sankthansaften uden det 
bliver meget sent. - husk at give velkomstkonvolutten. 

Kommunikation 
FDF xx er: 

- Brug et ledermøde på at finde på to sætninger som siger hvad FDF 
xx er.  

o Lav dem sammen med evt. bestyrelse og lederne. I kan de-
les ind i to hold, hvor hold a skal overtale hold b til at gå til 
FDF. Find de gode ord/begreber der kommer frem i øvelsen 
og dan et par sætninger. 

Facebook 
- Opslag om at FDF er en fantastisk mulighed for at få børn væk fra 

skærmen 
- Sørg for nyhedsværdi ” Nu er der plads på tumlingeholdet…” 
- Boost opslag og udvælg målgruppe 

 
Rammerne 



  

 

Vigtigt at kredsens rammer og omgivelser mm afspejler hvem I er. Få evt. 
et par personer udefra til at se på jer og hør hvilken fortælling de får. Er 
der styr på det eller roder det meget, er det indbydende eller meget 
mørkt… 
 

Forældrene 
Husk det hos de yngste er forældrene (og særligt mor) som afgør hvad 
barnet skal starte til. Så kommunikere til mor igennem indbydelsen til 
barnet 

- Gør det flot! Hvis det er god kvalitet og flot regner forældrene også 
med at resten også er god kvalitet 

- Skab tryghed og gør det nemt. Giv de informationer som er vigtige: 
o Hvem, hvad og hvor 

- Kom ud og mød forældrene hvor de er. Fx ved børnehave/SFO når 
de henter eller måske andre steder I ved de er i jeres lokalområde 

- Sørg for at der er kaffe på kanden og en at tale med til de første 
møder 

Arrangement ift. forældresamarbejde 
o Invitere på forældrekaffe 3 - 4 gange om året den sidste 

halve time af børnenes møde. 
o Fællesspisning for både forældre og søskende for hele 

kredsen.  
o Efter 3 -4 gange så invitere på forældrekaffe, så der kan 

skabes relationer og tryghed 
-  


