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Overskrift 
Evaluering af forløb for udarbejdelse af udviklingsmål 
 
 
Baggrund 
I forbindelse med Landsmødet 2014 blev der for første gang arbejdet med udviklingsmål, strategi og 
handlingsplaner jf. strategikonceptet. Nu hvor vi er godt på vej til at have begge udviklingsmål m.m. 
behandlet har vi gjort os en række erfaringer med, hvordan tankerne fra strategikonceptet udfoldes i 
virkeligheden. Derfor er det tid til at se tilbage på forløbet med FDF i samarbejde og Fællesskab og relationer 
således at det evalueres med henblik på arbejdet frem mod kommende landsmøde(r). 
 
Historik for FDF i samarbejde og Fællesskab og relationer 
 
Måned Indhold Tidsforbrug på HB-

møder 
Januar 2014 HB vedtager nyt strategikoncept, hvor den daværende handlingsplan blev 

afløst af udviklingsmål for at skabe større indholdsdebat og mere 
ambitiøs tilgang til udviklingsarbejdet i FDF 

45 minutter 

Januar 2014 HB brainstormede på forslag til indhold til udviklingsmål. Der blev lavet 
post-it med forslag og kategorisering af indhold til udviklingsmål 

75 minutter 

Februar 2014 Ledergruppen sorterede i forslag til udviklingsmål på ledergruppeseminar 
og gjorde forslag klar til HBs behandling i marts 

 

Marts 2014 HB diskuterede Ledergruppens sortering af forslagene til 
udviklingsmålene. Dette arbejde gik på at kvalificere, hvordan de enkelte 
mål kunne skabe mening for kredsene, hvordan de kunne gøre FDF 
stærkere og på hvilke initiativer målene kunne føres ud i praksis. Efter 
dette møde var der 7 udviklingsmål at arbejde videre med. 

Planlagt 90  minutter 
Reelt 135 minutter 

April 2014 Mellem de to HB-møder havde HB-medlemmerne mulighed for at deltage 
i en skriverunde på mail, hvor forslagene til udviklingsmål blev udfoldet. 
Efter denne runde var der seks forslag tilbage, idet ét af forslagene til 
udviklingsmål blev ført over i arbejdet med ambitionen.  

 

Maj 2014 HB-møde med debat og udvælgelse af udviklingsmål. Efter en lang og 
grundig debat blev det besluttet, at der skulle arbejdes med FDF i 
samarbejde og relationer som de to udviklingsmål til Landsmødet 

120 minutter 

Juni 2014 Skrivegrupper med tre fra staben i hver blev sat i gang på de to 
udviklingsmål. HB fik mulighed for at deltage, men med ganske kort 
varsel, hvilket gjorde, at det ikke var muligt for nogle HB-medlemmer at 
deltage. 

 

Juli og august 2014 JKK, IN, BSK og MS redigerede forslagene fra skrivegrupperne således at 
der var færdige forslag til HB-mødet i august 

 

August 2014 FU-mødet færdiggøre forslag til HB med tekst og forslag til delmål  
August 2014 Endelig vedtagelse af udviklingsmålenes tekst og delmål til landsmødet 

på HB-mødet 
60 minutter 

November 2014 Debat og vedtagelse af udviklingsmål på landsmødet. Derefter 
gruppearbejde med kredsene for input til strategien 

 

November 2014 Stabsmøde arbejdede med sortering og præsentation af gruppearbejde 
fra landsmødet på FDF i samarbejde 
 

 

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: 2.2 Ansvarlig: MS 
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November 2014 HB-møde. Input vedr. gruppearbejde fra landsmødet samt nedsættelse af 
arbejdsgruppe med fire HB-repræsentanter + BSK 

60 minutter 

December/januar To møder i arbejdsgruppen frem mod HB-mødet  
Januar 2015 HB-møde med præsentation af forslag til strategi og indsatser. Debat og 

gruppearbejde. 
Nedsættelse af arbejdsgruppe for Fællesskab og relationer med tre HB-
medlemmer + KH, BSK og MS 

90 minutter 

Februar 2015 Møde i arbejdsgruppe FDF i samarbejde med opsamling fra 
gruppearbejde på HB-møde og endelig formulering af strategi 

 

Februar 2015 Heldags stabsmøde med udvikling af handlingsplan for FDF i samarbejde  
Februar/marts To møder i arbejdsgruppen for Fællesskab og relationer  
Marts 2015 HB-møde med oplæg om fællesskab og relationer sammen med 

landsdelsledelser og skoler. 
HB-møde behandlede forslag til strategi og indsatser for Fællesskab og 
relationer  
Endelig godkendelse af strategi og handlingsplan for FDF i samarbejde 

120 minutter 
 
60 minutter 
 
30 minutter 

Marts - maj Udvikling og fremstilling af kredsmateriale til FDF i samarbejde – BSK, 
KH, MS, BK og MH 

 

April Møde i arbejdsgruppen for Fællesskab og relationer med udarbejdelse af 
endeligt forslag til strategi og indsatser 

 

Fremtid   
Maj HB-møde med behandling og vedtagelse af strategi og indsatser for 

Fællesskab og relationer 
60 minutter 

Medio maj Udsendelse af FDF i samarbejde til kredse. Der laves materiale direkte 
henvendt kredse med fokus på, hvordan kredsene griber arbejdet an og 
den vedtagne strategi og handlinger layoutes og gøres tilgængelig for 
alle 

 

Sommer 2015 Udarbejdelse af handlingsplan for Fællesskab og relationer. BSK og MS er 
ansvarlig for at den udarbejdes 

 

August 2015 HB-møde med godkendelse af handlingsplan for Fællesskab og relationer  
September/oktober Udvikling og fremstilling af kredsmateriale til Fællesskab og relationer  
November 2015 Udsendelse af Fællesskab og relationer til kredse. Der laves lignende 

materiale direkte henvendt til kredse som til FDF i samarbejde ligesom 
vedtagne strategi layoutes og gøres tilgængelig 

 

 
 
Opmærksomhedspunkter til HBs evaluering 

• Der er arbejdet helt anderledes og grundigt med udviklingsmålene end der tidligere har været 
arbejdet med handlingsplanen, hvilket også har betydning for omfanget af ønskede handlinger.  

• Landsdelene har været udfordret af at der ikke har været noget mere udførligt klar i forbindelse med 
deres landsdelsmøder med vedtagelse af landsdelenes handlingsplaner i februar/marts 2015.  

• Naturligvis har der på nogle områder været et højere tidsforbrug her første gang, vi har arbejdet med 
tingene end der vil være næste gang. Hvis det forudsættes, at arbejdet skal være lige så grundigt og 
med samme materialer næste gang udviklingsmål skal udfoldes efter et landsmøde, vil det realistisk 
set kunne være klar til udsendelse til kredse primo april frem for midt i maj, som er 
udsendelsestidspunktet i år. 

• Der skal tages højde for både et pres på ansatte ressourcer ifht. at udfolde indholdet i udviklingsmål, 
ligesom det er særdeles vigtigt at forholde sig til, hvor mange ressourcer kredse og landsdele har til 
at kaste sig over udviklingsmålene. 

• Det er afgørende, at vi forholder os til om vi ønsker at fortsætte traditionen med at der til hvert 
landsmøde kommer forslag til nye handlingsplaner/udviklingsmål. Lige nu er resultatet af det 
omfattende arbejde med udviklingsmålene, at der er indhold til meget mere end to år førend de skal 
afløses af nye udviklingsmål. 
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Indstilling 
HB skal evaluere og kommentere på forløbet med henblik på, at FU skal planlægge forløb vedr. udviklingsmål 
frem mod næste landsmøde. 
 
 
Tidsplan 
På HBs maj-møde evalueres forløbet omkring de to udviklingsmål vedtaget på landsmødet november 14. På 
baggrund af denne evaluering og input herfra planlægger FU forløbet frem mod landsmødet november 16 til 
HBs godkendelse i august 14.  
 
 
Kommunikation 
Ingen 
 
 
Økonomi 
Ingen 
 
 


