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Overskrift 

FDF i samarbejde - status 
 
 
Baggrund 
Orientering gives i dette bilag for at HB kan følge processen med kommunikationen til kredse og følge, hvor 
langt vi er med publicering af strategi, handlinger og værktøj til kredsene. 
 
 
Indstilling 
Der indstilles til, at HB tager orienteringen til efterretning 
 
 
Ideen 
HB vedtog på mødet i marts både strategi og handlingsplan for udviklingsmålet: FDF i samarbejde. Siden da er 
handlingerne blevet finpudset og der har været arbejdet kraftigt på at få lavet et værktøj til kredsene. 
 
Der ligger nu (se baggundsbilag) en færdiglayoutet strategi med handlinger, der er klar til at lægge på fdf.dk. 
Dette er den hele tekst, som HB har besluttet. Derudover arbejdes der på at gøre selve værktøjet til kredse klar 
til udsendelse. Værktøjet er 80 % klar og bliver i ugen efter HB-mødet i maj færdiglayoutet og sendt i trykken. 
 
Værktøjet består et direkte brugbart ledermøde/leder-bestyrelsesmøde-værktøj med: 

- Strategiteksten på 1 side 
- 3 film om henholdsvis kirke, skole og kommune 
- En valgseddel til ledere og bestyrelse om hvilke delmål og indsatser, de vil styrke kredsen med inden 

for FDF i samarbejde 
- En guide til mødelederen  
- 3 handlingsplan-plakater + en guide til at arbejde med handslingplanerne. Plakaterne er lavet som en 

visuel måde at nå frem til konkrete handlinger på i kredsen, så kredsen selv kan lave processen frem 
for at skulle have besøg af forbundssekretær eller facilitator ude fra. 

- En side med henvisninger til, hvor man kan søge ekstra viden 
Sammen med værktøjet bliver der lavet en følgeseddel, hvor MS skriver til alle kredsene. Her bliver der fortalt, 
hvad det er, de får og der kommer en motivation for at tage fat på det i kredsene samt en oversigt over, hvad 
de ellers får fra forbundet i den kommende tid: ambitionsmateriale, legens dag og noget senere strategien for 
Fællesskab og relationer. 
 
På HB-mødet i maj bliver der mundtlig givet en gennemgang af materialet og der vil også være en 
smagsprøve med på det. 
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Tidsplan 
Uge 19: Færdiggørelse af film og handlingsplans-plakater 
Uge 20: Færdiggørelse af layout 
Uge 21: Trykning og umiddelbart herefter udsendelse til kredse 
 
Efter udsendelse har vi en idé om at lave et webinar for kredsledere, der så kan lære, hvordan de kan køre 
processen i kredse, supplere det med at vores lederuddannelsesudvalg får materialet gennemgået og dermed 
også hjælper til at implementere værktøjet/udviklingsmålet gennem kurser og lederskoler. 
Forbundssekretærerne vil som en naturlig del også kunne hjælpe kredse med processen. 
 
 
Økonomi 
Indtil videre er der brugt ca. 20.000 på film og plakater. 
Dertil kommer der tryk og forsendelse. 
 
Bilag  
Baggrundsbilag: Strategien for FDF i samarbejde i layoutet udgave 


