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Overskrift 
Kommunikation af FDFs ambition 
 
 
Baggrund 
Landsmødet vedtog FDFs nye ambition, og vi skal nu til at arbejde med, hvordan den kommunikeres og sættes 

i spil. Staben har på sit møde i december 2014 arbejdet med ideer til, hvordan ambitionen kommunikeres, og 

nu er der mulighed for, at HB kommer med input til det samme. 

Dette er en første behandling af emnet, og det er igen på dagsordenen til HB-mødet i marts, hvor der skal 

tages beslutning om, hvad vi fremover gør. 

 
 
 
Indstilling 
HB skal komme med ideer til, hvordan ambitionen ønskes kommunikeret samt input til, hvordan punktet 

ønskes behandlet på fællesmødet i marts med landsdelsledelser og skoler, således at der på dette møde kan 

besluttes det videre arbejde 

 
 
 
Ideen 
Stikord fra stabens behandling af, hvordan ambitionen bliver virkelighed: 

• Der skal være commitment til sætningen internt i staben (f.eks. i vores email-signatur, telefonsvare 

m.m.); hos kredse (på kreds-cms, gennem oplæg for lederne og ved at det inddrages i de aktiviteter, 

man allerede har) samt hos udvalg (alle skal gøre sig tanker om, hvordan ambitionen udfoldes 

gennem udvalgets arbejde) 
• Sæsonplaner skal tænkes sammen med ambitionen 
• Forbundssekretærerne bærer den med ud og skaber synlighed om den i arbejdet 
• Der udvikles værktøjer til møder med kredse 
• Der laves gaver til kredse, f.eks. flag eller bannere til kredshuse 
• Der laves tøj med ambitionen trykt på 
• Grillmøder i landsdelene med HB 
• Der laves kampagne nu 
• Give værktøjer til en snak, der kan skabe fællessprog for, hvad vi gør 
• Husk dem, der gerne bare vil lave børnemøder 
• Have det med i alt uddannelse 
• Folde rummet for samtale om tro ud 
• Hvad med dem, der ikke var på landsmødet? 

 
 
 
Økonomi 
Der er sat midler af til udfoldelse af ambitionen i budgettet for 2015 - 2016 

 
 
 
 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                          HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 

 Orienteringsbilag (O)       

x Debat- og temabilag (D)  x     

 Beslutningsbilag (B)       

Bilagsnummer: 2.8 Ansvarlig: MS 


