
Kommissorium for Socialudvalget  
 
Januar 2017 – Januar 2019 
 
Udvalget arbejder under ansvar over for FDFs Hovedbestyrelse og ud fra FDFs formål, værdier, ambition, og 
udviklingsmål. Udvalget er nedsat i perioden januar 2017 – januar 2019. 
 
INDLEDNING 

  
Socialt engagement har været en genuin byggesten i FDFs arbejde altid. Behovet for et socialudvalg er en reaktion på 
tendenser i samfundet, der udfordrer de svagest stillede børn og unge i lige adgang til fællesskab.  
Ønsket er at gentænke, hvordan FDF i det daglige arbejde kan sætte fokus på arbejdet for børn og unge i udsatte 
positioner. Et arbejde, der i stort omfang allerede sker, men som kalder på støtte og opmærksomhed, for at ledere og 
børn fortsat kan skabe fællesskab og leg med god plads til alle. 

 
De sociale udfordringer har forskelligt udtryk og er svære at favne i enkle beskrivelser eller definitioner. At være i en 
udsat position er meget andet end f.eks. økonomisk fattigdom og diagnoser, men udsatheden kan opleves af mange 
børn, unge og voksne, når livet på en eller anden måde går skævt. Social udsathed er derfor også noget, der ikke 
behøver at være en kronisk tilstand, men noget man som menneske kan opleve i en periode i sit liv, og noget der 
måske kan afhjælpes – måske med kærlig hjælp fra FDF.  
 
Socialudvalget er blevet til med udgangspunkt i kredsenes perspektiv, således at udvalgets kommissorium dannes ud 
fra den stemme, der findes i det daglige arbejde med socialt udfordrede børn og unge i alle hjørner af landet. 

 
For mange børn og unge er det enkelt at indgå i sociale relationer, at tage på lejr eller at synge sammen ved et bål, 
men for nogle kræver det noget ekstra. Udfordringerne i kredsenes arbejde kan være at have hænder nok, at have 
pædagogisk viden og kunnen og at have en opmærksomhed på, at ikke alle kan honorere samme krav. Det kræver 
voksne, der vil børn på trods af udfordringer og voksne, der tør sætte sig selv i spil. 

 
Børn og voksne lever i stigende grad sammen med dem, de socialt set ligner mest. Mødet med dem, der ikke ligner os 
selv, kan opleves fremmed og vanskelig. I FDF skal der være plads til alle, uanset social baggrund m.m. Når 
vanskeligheder opstår til det ugentlige møde i FDF, håndteres - og lykkes - disse ofte med sund fornuft og masser af 
velvilje, men ind imellem giver det frustration og følelsen af magtesløshed.  

 
Nogle børn hindres i at deltage i FDF eller i dele af samværet af økonomiske årsager. Kredsene oplever, at nogle børn 
aldrig dukker op, forsvinder når kontingentet skal betales eller aldrig tager med på lejr. Mange steder finder kredsen 
en løsning, og nogle har faste procedurer for dette, men mere hjælp og støtte til at løse økonomiske udfordringer for 
det enkelte barn er ønskeligt. 

 
Motivationen for at FDF skal have særligt fokus på socialt udsathed bliver hentet i FDFs kristne værdier. Kirkens 
sociale arbejde betegnes diakoni, og det er ind i den tradition og det begreb, at socialudvalget står med sine rødder. 
Den diakonale dimension skal derfor være en klangbund for udvalgets arbejde, og udvalget skal være med til at gøre 
diakonien levende i FDF. Samtidigt giver det også en mulighed for FDF at være med til at rykke folkekirken på det 
diakonale område, så kirken bliver sit sociale ansvar bevidst.  
 
OPGAVER, MÅL OG FORANDRINGSPERSPEKTIVER FOR UDVALGETS ARBEJDE 

  
Socialudvalget arbejder ud fra FDFs ambition og udviklingsmålet: FDF i samarbejde inden for delmålet: Børn og 
unge i udsatte positioner. Udvalgets ambition er at se en forandring i forhold til det sociale engagement for en 
række centrale målgrupper i FDF:  
 



Lederne:  
Skal introduceres for den anerkendende pædagogik og ”skælde mindre ud”. 
Skal kende begrebet diakoni og få konkrete redskaber til deres pædagogiske arbejde.  
Skal rustes til dialogen med forældre og familier om udsathed.  

Kredslederne:  
Skal præsenteres for redskaber til at klæde lederne på f.eks. gennem dilemmaspil og ledermøde-indledninger. 
Skal have kendskab til, hvem de kan gå til, når de føler sig udfordret i mødet med social udsathed. 

Kredsen 
Skal tilskyndes til at kommunikere, at FDF også er for børn og unge i udsatte positioner  
Skal søge at opnå samarbejde med lokale, sociale organisationer og væresteder, hvor det er muligt at møde børn 

og unge i udsatte positioner. 
Skal søge at opnå samarbejde med den/de lokale kirker og præster om både økonomisk støtte og diakonal 

opbakning.  
Skal søge at opnå samarbejde med skole og kommune om at være en aktiv medspiller for børn og unge i socialt 

udsatte positioner, samt hjælpe kredsene med muligheder for at identificere de børn i nærområdet, som kunne 
have særlige behov for at gå til FDF.  

Landsforbundet FDF 
Skal tage stilling og blande sig i den offentlige debat, når det handler om FDFs sociale engagement i samfundet 

og når børn og unge kommer/er i udsatte livssituationer.  
Udgive tænkepause-bog om FDFs sociale ansvar 
Indsamle og formidle cases og eksempler, hvor FDF er lykkes med at favne børn og unge i udsatte positioner. 
At indsamle og formidle viden og data om FDFs sociale engagement og udfordringer lokalt og nationalt. Mere 

viden og større mulighed for hjælp til arbejdet med udsathed, vil give mere overskud til at understøtte 
relationer og gode måder at være sammen på, som er afgørende for godt FDF arbejde. 

 
Målet er at skabe et tryggere og mere robust fællesskab for alle børn i FDF – også for de, der befinder sig i udsatte 
positioner.  
 
Socialudvalget vil styrke kredsenes muligheder for at rumme alle børn i den leg, som er en væsentlig del af FDF’s 
grundsten.  
 
 
 
Metodeudvikling og bevidstgørelse, omkring hvordan FDF kan arbejde med børn og unge i udsatte livssituationer. 
Det gælder bl.a. sproget, vi bruger, det konkrete samarbejde mellem eksempelvis FDF-kredsen og 
kommunen/skolen, og det vigtige samarbejde mellem klasselederen og forældrene/hjemmet. 
 
Vidensopsamling om, hvordan de sociale udfordringer ser ud i FDF i dag. Hvor trykker skoen og i hvilket omfang? 
Den viden skal deles som en del af udvalgets arbejde både internt i FDF og eksternt i f.eks. medier, når FDF som 
ambassadør kan mene noget om børn/unge og socialt udsathed.  
 
 
Kommunikation 
 
Det er afgørende at få kommunikeret socialudvalgets arbejde til kredsene og landsdelene. Det vil ske igennem kurser, 
oplæg og indlæg i relevante fora (se ovenfor). Derudover skal viden og erfaring deles på relevante medier. Det kan 
være via en hjemmeside/udvalgsside på nettet for socialudvalget, måske en facebookside og ellers gennem materialer 
og vejledninger, som udvalget laver.  
 
Eksternt kan udvalget – i samarbejde med FDFs kommunikationsmedarbejdere – tale børn og unges sag, hvor det er 
relevant gennem medier og som oplægsholdere i fora uden for FDF.  



 
Økonomi 
 
Økonomi i kommissoriet 

• Aktiviteter i udvalgsregi tages af udvalgskonto. 
• Større indsatser og materialer udgivet af udvalget dækkes af midler afsat til udviklingsmålet FDF i samarbejde 

under delmålet: Børn og unge i udsatte positioner. 
Beskrivelse af brugen af menneskelige ressourcer 

• Socialudvalget vil bestå af 10-12 personer med forskellige socialfaglige baggrunde og engagement inden for 
udvalgets arbejdsfelt.  

• Udvalgets medlemmer kan komme fra hele landet.  
• Udvalget mødes en-tre gange om året til længere møder. På møderne vil socialudvalgets arbejdsopgaver blive 

drøftet, ligesom der til hvert møde vil være indlagt inspiration, ekskursion eller oplæg.  
• Mellem møderne arbejder underudvalg med forskellige arbejdsopgaver.  
• Udvalget ledes af et tre-mand stort forretningsudvalg med base i Aarhus. 
• Udvalget bruger Podio-systemet til videndeling mellem møderne og kortere møder kan holdes på Skype.  
 
Medlemmer af Socialudvalget (april 2017) 
 
Simon Kangas Larsen, fmd. simon@kangas.dk 20 31 30 41 FDF Ellevang-Risskov 
Dorte Høst dortelange@dadlnet.dk  61 33 74 72 FDF Ellevang-Risskov 
Johanne Götze Lindegaard johannelindegaard@gmail.com 23 45 24 82 FDF Fredensvang 
Jens Schjødt Thorsen  Jens.Thorsen@ThorDig.com 40 82 05 09 FDF K25 Brønshøj 
Line Hansen linehansen.aal@gmail.com 26 33 22 62 FDF Aalborg 12 
Stine Lundsgaard stlu1992@gmail.com  22 81 99 62 FDF Ellevang-Risskov 
Lasse Nybo lassenybo@fdf.dk 41 73 11 87 Staben 
Ulla Visbech ulla.visbech@fdf.dk 72 66 52 18 FDF Landskredsen 
Laura Emilie Hansen lauraemilie1972@gmail.com 60 60 87 04 FDF K9 Nørrebro 

 
Udvalget refererer til udviklingschefen. 

 


