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Projekt FDF 

Status og fremadrettet evaluering  
 

I august 2013 besluttede HB at nedlægge Projekt FDF. Ved samme lejlighed blev det også besluttet at 

der efterfølgende skulle kommunikeres ud internt i FDF at Projekt FDF er afsluttet, hvilke resultater 

det har givet, hvad der lever videre i FDF og hvilke erfaringer arbejdet med Projekt FDF har givet.  

 

Baggrund 

I maj 2010 vedtog HB en langsigtede strategi, som blandt andet indeholdte 4 udviklingsområder samt 

en organisatorisk opdeling af FDF i en kredsorienteret del og en projektorienteret del. Den 

projektorienterede del blev benævnt Projekt FDF, og her blev de 4 udviklingsområder placeret. Der 

blev med den langsigtede strategi også besluttet, at det almindelige kreds-FDF skulle 

gennemarbejdes for at der kunne udvikles en plan for området. 

På landsmødet 2010 fremlagde HB de 4 udviklingsområder omhandlende Projekt FDF. Oplægget til 

disse områder er gengivet her. 

 

Familiearbejde 

HB stillede forslag om familiearbejde ”Aktiv familie” i landsforbundet. Følgende blev vedtaget: 

”Landsforbundet igangsætter fra sommeren 2011 et nyt tilbud til familier. Målet er at FDF i løbet af 

2015 tager imod 1.000 familier på lejre og arrangementer. ” 

 

Klubarbejde 

HB stillede forslag om klubarbejde ”Time out” i landsforbundet. Følgende blev vedtaget: 

”Landsforbundet iværksætter arbejdet med at oprette fritidsklubber med særligt fokus på FDFs 

kernekompetencer, fx musik, natur og friluftsliv. Klubberne er professionelt drevet. Målet er at FDF i 

2015 har 5 fungerende klubtilbud hvor 300 børn har eller har haft tilknytning. Det tilstræbes, at 

mindst en af klubberne skal have en musikafdeling.” 

 

Konfirmandarbejde 

I forbindelse med beretningen blev arbejdet med Folkekirkens Konfirmandcenter præsenteret. 

 

Efterskoler 

I forbindelse med beretningen blev arbejdet med intensiveret samarbejde med FDFs skoler samt 

tilknytning af ny efterskoler præsenteret. 

 

Projektarbejde 

Udover ovenstående 4 punkter ønskede HB at der kunne laves særlige vilkår for opstart af lokalt 

projektarbejde. 
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Status og evaluering 

Familiearbejde 

Efter landsmødet i 2010 blev der ansat en projektleder som fik til opgave at samle et udvalg til at 

etablere familielejre startende fra 2011.  

I sommeren 2011 blev der afholdt familielejr på FDF Friluftscenter Sletten. Der har siden været 

familielejr i både 2012 og 2013.  

 

På landsmødet i 2012 blev det vedtaget at lave et særligt initiativ rettet mod familiearbejde i 

kredsene. Der blev efterfølgende nedsat et udvalg til at udarbejde et koncept for familiearbejde. 

Konceptet er færdigt og er tilgængeligt for personer der vil i gang. 

Der er tale om en opdatering af tidligere inspirationsmaterialer. Konceptet peger på forskellige 

muligheder og indeholder oplysninger om tidligere og eksisterende arbejde. 

  

Der er blevet lavet en undersøgelse i kredsene omkring familiearbejde. 140 kredse deltog. Heraf 

lavede 62 familiearbejde en gang i mellem. 6 kredse lavede overvejende eller kun familiearbejde. 26 

kredse vil gerne i gang med familiearbejde. 

 

Det kredsorienterede familiearbejde er inddraget i det videre arbejde med kredsudvikling – her 

tænkes både på at udbrede konceptet, men også som en mulighed til opstart af nye projekter. 

 

Målet om at at der skulle opbygges en selvstændig enhed i FDF som havde familielejre som sit 

hovedfokus er ikke lykkedes. Der er ikke etableret målinger på i hvor høj grad deltagerne på 

familielejrene er FDFere eller helt nye potentielle medlemmer. Familielejren i 2013 og også den i 

2014 drives af frivillige kræfter. Herefter etableres et nyt familieudvalg der arbejder med fokus på 

videreudvikling og implementering af familiearbejdet. Udviklingen fortsætter i forhold til det 

eksisterende kredsarbejde, men også i forhold til opstart af projektbaseret familiearbejde. 

Familielejren og familieudvalget kommer til at hænge mere sammen, så fokus både er på familielejre, 

familiearbejde i kredsen og projekter med familier. 

 

Vi er således godt i gang med at udvikle og implementere familiearbejdet i FDF.  

 

I det fremadrettede arbejde er det forsat vigtigt, at FDF forholder sig til hvorledes familiearbejde kan 

bidrage til at skabe medlemsfremgang i FDF.  

 

Klubarbejde 

Vi har haft kontakt til mange interesserede kommuner. Men med de muligheder for økonomisk tilskud 

der kunne gives i disse kommuner har det ikke været muligt at skabe et bæredygtigt fundament for 

klubarbejde. Kommunernes økonomiske situation, behov for nye institutioner, tanker om en ny 

skolereform gjorde at der ikke var basis for at lave driftsoverenskomster med kommunerne. Efter 

vedtagelsen af den nye folkeskolereform vurderer vi, at mulighederne nu er ikke eksisterende, idet 

klubber, som vi kender dem, er delvist på vej ud. De tilbud, som børn og unge vil få i fremtiden, vil 

blive tæt knyttet til skolen og der vil derfor være tale om en anden form med stærke bindinger til en 

enkelt skole.  
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Vi har lært noget omkring det at lave ”professionelt” FDF. Idet klubområdet er drevet af 100% 

professionelle. 

 

Vi har også lært, at FDF nok ikke er stor nok til at stable noget sådant på benene. Det kræver langt 

flere penge og et antal medarbejdere som 100% arbejder med dette område. DGI har prøvet det 

tilsvarende og er ikke lykkedes med det. DGI forsøgte med 8 klubber – 7 lukkede kort efter p.g.a. 

økonomi. Den sidste blev omdannet til en selvejende institution. 

 

I Haslev har et samarbejde mellem FDF-kredsen og den lokale KFUM og KFUK-forening ført til Cafe 

Eftertid, som er en slags klubtilbud/lektiecafe, der tilbydes til børn og unge efter skoletid. Dette 

arbejde er stadig i en opstartsfase, men med Den nye skolereform er det på nuværende tidspunkt 

svært at sige hvor det ender. 

 

FDF påbegynder et arbejde omkring mulighederne i den nye folkeskolereform. Her er der en ny 

mulighed for, at skoler, forældre og børn får et større kendskab til FDF. 

 

FDF bør forholde sig til om man kan blande det frivillige FDF-arbejde med det professionelle. Hvis 

man gør dette, hvad vil dette så medføre? Vi skal bl.a. gennemtænke områder som lovgivning og 

tilskudsmuligheder rigtig meget. 

 

 

Konfirmandarbejde 

Folkekirkens Konfirmandcenter blev i 2010 etableret på initiativ af KFUM og KFUK og FDF og drevet 

med indsamlede midler fra Y’s Men’s og siden med fondsmidler fra LEGO, Augustinusfonden og 

Jyllands-Postens fond.  

Fra den 1. august 2012 er der indgået en aftale med Kirkeministeriet, så Folkekirkens 

Konfirmandcenter kan fortsætte sit arbejde med at formidle og udvikle ideer og aktiviteter til 

konfirmationsforberedelsen. Centeret kan derfor betragtes som en del af folkekirken og har til formål 

at fortsætte arbejdet med at drive kursusvirksomhed, være til rådighed og fungere som 

ressourcecenter for folkekirkens præster. 

 

FDF havde to primære mål med at indgå i dette samarbejde.  

1, at vi gerne ville støtte arbejde som retter sig mod unge i kirkelig sammenhæng. 

2, at vi vil skabe større udnyttelse af vores centre gennem konfirmandlejre. 

 

Der er blevet arbejdet med begge mål. Det sekundære mål med, at vi igennem større kendskab til 

konfirmander skal arbejde for at tiltrække nye medlemmer er der ikke blevet arbejdet meget med. Der 

ligger stadig et potentiale.  

   

 

Efterskoler 

Vi har på mange områder søgt at intensivere samarbejdet bl.a. ved at fokusere på opgaver, som kan 

løses i fællesskab. 

 

Midtsjællands Efterskole er blevet knyttet til FDF-familien. 
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Målet med at fokusere på efterskoler var, at opnå et mere aktivt samarbejde samt at skabe flere skoler 

med FDF som bagland. 

Vi skal bevare fokus på, hvordan der kan skabes god synergi mellem skoler og landsforbund. Vi skal 

fremadrettet sikre, at landsforbundets medlemmer af skolernes bestyrelser besidder de kompetencer, 

som er nødvendige for en optimal sammensætning af skolens bestyrelse. 

 

Vi skal hele tiden stille spørgsmålet om hvordan vi kan udvikle vores samarbejde. Vi skal derfor 

arbejde for at skolerne bliver kendt i FDF, at antallet af FDFere som kommer på skolerne enten som 

elever eller ved forskellige arrangementer er højt, og at de elever som kommer på vores skoler lærer 

FDF at kende og tilskyndes til at blive medlemmer. Der ligger stadig et potentiale som vi skal arbejde 

med. 

    

 

Projektarbejde 

En del af den langsigtede strategi var at opdele FDFs organisation i to områder, en kredsdel og en 

projektdel. Baggrunden for dette var at skabe mulighed for, at der i FDF kunne differentieres fra de 

vilkår som er vedtægtsbestemte i FDF. FDF har i en periode over 25 år ikke skabt medlemsfremgang. 

Der har på flere landsmøder været fremsat forslag til at skabe rum for flere fleksible måder at 

etablere FDF-arbejde på. 

For ikke at udhule medlemsbidraget, de bindinger der er til opbygning af en kreds samt uddannelse 

og beklædningsvilkår som der er gældende i kreds-FDF valgte man at udskille de anderledes vilkår i 

Projekt FDF.  

 

I denne del er der startet et enkelt projekt op indtil nu, nemlig FDF Performance. Det har her vist sig, 

at der er et særligt behov for en anderledes overenskomst med sådanne projekter. Derfor er der 

udarbejdet en projektoverenskomst.  

Da projekter er forskellige vil fremtidige projektoverenskomster formentlig være forskellige fra den 

udarbejdede. Der vil derfor fra gang til gang skulle gennemføres en godkendelsesproces.  

 

Ud over dette er der opstået to andre spændende projekter, som nok ikke er direkte afledt af Projekt 

FDF, men det har givetvis været med til at italesætte andre muligheder, end dem vi kender fra det 

traditionelle kredsarbejde. 

 

I FDF K31 har et meget tæt samarbejde med kirken givet mulighed for nyt liv i kredsarbejdet. 

Alternativet ville have været en lukning af kredsen. Samarbejdet har bl.a. resulteret i en fælles 

ansættelse mellem kirken og FDF til at drive børnearbejdet. Projektet løber i tre år og det bliver 

spændende at følge udviklingen. 

 

Det tidligere omtalte projekt Cafe Eftertid er et andet eksempel. 

 

Vi oplever, at HB og ansatte har et stort ønske om at der udvikles nye muligheder for at lave FDF-

arbejde. Der er sket en væsentlig ændring i mindsettet i forhold til at skabe og understøtte nyt. For at 

det skal lykkes med nye projekter, er det vigtigt, at vi fortsat har fokus på kommunikation om 

muligheder. Der er allerede nu materiale og information på FDF.dk der beskriver mulighederne for at 

lave nye FDF-projekter. 
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Ledergruppen vil i løbet af foråret 2014 vurdere hvorvidt nye projekter kan indeholdes i de 

nugældende vedtægter eller om der skal laves tilføjelser, evt. som et appendiks. 

Ligeledes vil ledergruppen også beskrive processen for udarbejdelses og godkendelse af en 

projektoverenskomst. 

 

Det skal her bemærkes, at når man kører disse projekter er man nødt til at acceptere, at der vil være 

projekter med kort levetid. Så det skal være nemt at lukke det ned. Vi skal til enhver tid huske at 

samle op og trækker læring ud af projekter. 

  

 

Konklusion 

Der er blevet arbejdet efter den langsigtede strategi, og en lang række punkter er blevet gennemført. 

Herunder er der er blevet arbejdet godt og grundigt med de fire udviklingsområder. Noget er vi 

lykkedes med – andet er vi ikke.  

 

Ved at nedlægge Projekt FDF er de muligheder for nytænkning og fleksibilitet, der var etableret 

ændret og der er skabt nye vilkår for udviklingsprojekter i FDF. 

  

Det videre arbejde med familiearbejde og nye projekter er placeret i landsforbundets arbejde med 

kredsudvikling og der forestår nu et udviklingsarbejde med at få indarbejdet disse udviklingsområder. 

 

Det er med hele tankesættet bag Projekt FDF og opdelingen i en professionel contra frivillig 

organisation blevet en større forståelse for de problemstillinger der knytter sig til de to dimensioner. 

Den læring skal FDF tage med sig i det videre udviklingsarbejde og eventuelle samarbejde med det 

kommunale system og i den nye skolereform.  Ligesom arbejdet med at udvikle 

medlemsskabsmodeller stadig skal foregå. 

  

Der er med Projekt FDF skabt større synlighed omkring mulighederne og udfordringer for at lave FDF 

på andre måder. 

 

Tilbage står disse vigtige pointer 

1. I forbindelse med tilblivelsen af Projekt FDF blev ambitionen om medlemsvækst delvist placeret i 

denne del af organisationen. Med nedlæggelsen af Projekt FDF må det derfor være naturligt at 

medlemsvækst skal redefineres til at handle om vækst gennem kredsudvikling. 

 

2. Der er stadig en udfordring med at kunne tilbyde et medlemskab i FDF-arbejde, der ikke er 

almindeligt kredsarbejde. Hvorledes sikre vi os at der under samme vedtægter kan differentieres i 

medlemskabet? Hvorledes kan vi sikre os at nogen differentierede medlemskaber samtidig giver 

mulighed for at opnåelse af tilskud via DUF? 

 

 

 

Status og evaluering udarbejdet af Per Bergman, Marianne Hansen og Peter Jeppesen, januar 2014 


