
 

 

KOMMISSORIUM FAMILIELEJR 2014 

 

I FDF er vi rigtig gode til lejre, aktiviteter, lege og friluftsliv. Alt dette vil vi gerne tilbyde børnefamilier på en 

særlig familielejr hver sommer. Lejren afholdes hvert år i skoleferien på FDF Friluftscenter Sletten. Familielejren 

er for hele familien, og programmet lægger vægt på fælles familieoplevelser og aktiviteter, som både voksne og 

børn kan deltage i. Man behøver ikke være FDFere for at deltage på FDF Familielejr. 

Familielejren har et udvalg, hvis formand samler udvalget til møder og planlægning inden lejren og til et 

evalueringsmøde efter lejren. Det er udvalgets opgave at: 

- Forberede og afvikle en Familielejr i uge 30 2014 på FDF Friluftscenter Sletten med fokus på samvær, 

aktiviteter, forkyndelse, lejrbål, spisefællesskab og natur. 

- Lave PR og invitation, der signalerer åbenhed i forhold til deltagelse, så vi får så mange som mulige 

familier med, der vil en lejruge i FDF. 

- Lave et program, der bygger på familiens præmisser, giver familierne en FDF-oplevelse og er målrettet 

deltagerne. 

- Inddrage de deltagende forældre i ansvaret for aktiviteterne. 

- Sætte aktiviteter i programmet, der kan give ideer til kredse med familiearbejde. 

- Overveje, om det vil være en god idé med en besøgsdag for familier, der gerne vil se, hvad en 

familielejr er. 

- Være opmærksomme på nye familier, der deltager, så de føler sig som den del af fællesskabet og taget 

godt imod. 

- Lade fællessangen være en stor del af samværet. 

- Bruge de tidligere års programmer, invitationer, planlægningsværktøjer og evalueringer i arbejdet, så 

ressourcerne udnyttes bedst muligt i planlægningsfasen. 

- Samarbejde med forbundskontoret om deadlines på udsendelse af invitation og tilmeldingsregistrering. 

- Samarbejde med Slettens personale om booking af aktiviteter og praktiske forhold 

- Udarbejde en kort, brugbar og fremadrettet evaluering. 

- Udvalget afleverer et budget samt forslag til deltagerpris til godkendelse inden 1/2 2014 

Udvalgsformanden opfordres af Hovedbestyrelsen og refererer til udviklingschefen. 
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SÆT KRYDS  ÅBENT 

FØR 

ÅBENT 

EFTER 

NYHED 

EFTER 

LUKKET 

BILAG  HB-protokol (udfyldes af kontoret efter mødet) 

 Orienteringsbilag (O)       

 Debat- og temabilag (D)       

X Beslutningsbilag (B) X X x    


