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Overskrift 
 

Overblik over evalueringsproces for FDF Landslejr 2016 
 
Baggrund 
 
Hovedbestyrelsen skal på mødet i januar 2017 behandle evalueringen af FDF Landslejr 2016. 
Landslejrudvalget deltager på dette møde til en fælles drøftelse. Dette bilag skal give overblik over materialet 
og processen for landsforbundets samlede evaluering af landslejren frem mod det afsluttende møde i januar.  
 
Indstilling 
 

Bilaget er til orientering 
 
Ideen 
 
Evalueringen af landslejren udgøres af flere delelementer og udarbejdes hen over efteråret forud for den 
endelige debat på HB-mødet i januar. Der vil således for hovedbestyrelsen være input fra tre overordnede 
områder, som samlet giver grundlag for landsforbundets evaluering af FDF Landslejr 2016.  
 

Landsforbundets evaluering af FDF Landslejr 2016 
Landslejrudvalget Opfølgningsgruppen Ledergruppen 
Projektevaluering Rapport med observationer Anbefalinger 

1) Evaluering af: Principper, tiltag, 
forandringer 
2) Anbefalinger til LL2021 og 
kommende landslejre 

1) Ambitionen 
2) Frivillighed 
3) Udvalgsarbejdet 
4) Kredsene og fastholdelse af 
medlemmer 

Opsamling for FDF som 
organisation. Evaluering med 
ansatte-grupper. 

 
Landslejrudvalget gennemfører en evaluering på baggrund af lejrens liv, principperne, nye tiltag og 
forandringer, der samtidig har et sigte mod konkrete anbefalinger for kommende landslejre. Dette sker på 
baggrund af de gennemførte undersøgelser, Landslejrudvalgets observationer samt de enkelte udvalgs egne 
evalueringer.  
 
Opfølgningsgruppen nedsat af HB udarbejder en selvstændig rapport på baggrund de af HB vedtagne fire 
indsatser.  
 
Ledergruppen vil gennemføre en evaluering af landslejren som en del af FDFs organisation samt evaluering 
med ansatte.  
 
Landsmøde 2016 
Forud for landsmødet i forbindelse med formandens beretning gives indikationer på successer og udfordringer 
fra landslejren. Herudover gives indikationer på regnskabet for lejren, som endnu ikke er endelig afsluttet. 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                           HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 
x Orienteringsbilag (O)  x     
 Debat- og temabilag (D)       
 Beslutningsbilag (B)       

Bilagsnummer: 2.3 Ansvarlig: MKH 
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Tidsplan 
 
August   HB-møde. HBs umiddelbare egen-evaluering af landslejren 
Sept.-dec. Evaluering i de tre områder 
Januar  HB-møde med fælles evaluering. LLU deltager på dette møde. 
 
Kommunikation 
I.a.b.  
 
Økonomi 
I.a.b.  
 
Bilag 
I.a.b. 


