
AFTENENS PROGRAM
18-18:30: Sandwich, vand og velkommen
18:30-19: Rammerne for drøftelserne.

Hvad er FDFs ambition med et nyt social-•	
udvalg?
Hvem og hvor er de socialt udsatte børn og •	
unge i Danmark? Hvilke udfordringer møder 
de i deres hverdag?
Erfaringerne fra landslejrens socialtjeneste:  •	
3 vigtige erfaringer vi skal huske!

19:00-20:30 Tre runder:
Hvor møder FDF-kredsene de sociale udfor-1. 
dringer i dag?
Hvilke aktiviteter virker – og hvor føler leder-2. 
ne i kredsene sig udfordret?
Socialudvalgets vigtigste arbejdsopgaver, som 3. 
kan understøtte kredsen.

20:30-21: Opsamling på input og den videre proces. 

HvEM ER iNviTERET?

Alle FDF-ledere der er opta-
get af, hvordan FDF løfter den 
sociale udfordring. Særligt er 
ledere, der står med socialt 
udfordrede børn i deres hver-
dag i kredsen velkomne, og 
det samme er alle ledere, der 
har socialfaglig og diakonal 
baggrund og erfaring.

Målet for aftenen er, at få af-
dækket de opgaver og mulig-
heder, som et nyt socialud-
valg i FDF skal arbejde med. 

Udvalgets kommissorium og 
arbejdsform bliver fastlagt 
efter de to møder i Aarhus og 
København – så mød op og få 
indflydelse!

HvORdAN SkAl FdF MødE OPGAvEN 
FOR SOciAlT udSATTE?

FDF skal have et nyt socialudvalg, der skal sætte fokus på, 
hvordan lokale FDF-kredse og landsforbundet løfter sit 
sociale ansvar for socialt udsatte børn og unge i Danmark.

FDF har siden begyndelsen haft et socialt og diakonalt 
fundament at bygge på. Men hvordan ser det ud i 2016 og i 
fremtiden? Kredsene møder allerede mange børn og unge, 
som er socialt udfordret – men kan det gøres bedre? Og er 
der børn og unge, vi ikke når med vores aktiviteter?

Alt det – og meget mere – skal drøftes ved to brainstorm-
møder i Aarhus og København.
 

Aarhus: Tirsdag den 11. oktober kl. 18-21 
på Nørre Allé 29, Aarhus.

København: Torsdag den 13. oktober kl. 18-21 
på Rysensteen, København.

TILMELD dig senest den 10. oktober til forbundssekretær 
Lasse Nybo på mail: lassenybo@FDF.dk

På gensyn!
Simon Kangas Larsen, formand for FDFs socialudvalg 
og udviklingschef i KFUM’s Sociale Arbejde.

invitation til

SOcIALUDvALgETS 
brAINSTOrMMøDEr
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