Lederuddannelse
i FDF Landsdel 5
Kære Leder!

Vær med til at opleve den nye lederuddannelse i FDF Landsdel 5, når der blændes op for et spændende
program med landsdelsmøde, lærerige grupper, FDF-fællesskab, natløb i mørket og en sangaften, som
får loftet til at lette, når vi synger nye og gamle sange fra March og Lejr. Saml alle lederne fra kredsen
og mærk fællesskabet, når det er allerbedst!

/ Landsdelsledelsen i FDF LD5

Det praktiske

Pris

Tilmelding

Tid og sted

Du kan deltage i to grupper; 1 om formiddagen og 1
om eftermiddagen. Alle grupper er for alle og du vælger lige præcis de to, som du gerne vil fordybe dig i.
Senest d. 15. marts. Tilmelding sker kredsvist til
landsdel5@fdf.dk , hvor I oplyser; Navne, gruppeønsker (formiddag og eftermiddag) og om I deltager i
aftensmaden fredag aften.

#1

Afholdes formiddag

48 måder til at få nye medlemmer

På dette modul får du serveret 48 måder til at få flere medlemmer i kredsen. Du får mulighed for at dele
dine egne erfaringer og mulighed for at høre andre
lederes bedste erfaringer.
Instruktør; Simon Fauerskov, forbundssekretær i FDF
Landsdel 6.

#3

Frem med telefonen!

Fredag den 5.april til lørdag den 6. april på:
FDF Mellerup Centeret, Højsetvej 25, 6534, Agerskov.
Du er velkommen til at komme og spise aftensmad
kl.18, men det officielle program starter kl.19.
Vi slutter lørdag kl.16.

#2

Afholdes formiddag

Ambitionen bliver til virkelighed
”FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra”
– hvordan kommer det til udtryk i din FDF-kreds?
På dette modul bliver du klogere på, hvordan din
kreds kan bruge FDFs ambition til at blive en mere
attraktiv kreds. Du får færdige ideer med hjem til at
arbejde sammen med dine medledere omkring FDFs
ambition, så den kommer til virkelighed i din kreds.
Instruktør; Bitten Schjødt Kjær, udviklingschef i FDF

Afholdes formiddag

Snapchat og QR-koder, siger du?
På dette modul skal du finde din smartphone frem,
hvor det er nemlig den, vi tager udgangspunkt i, når
vi dykker ned, hvordan vi bedst muligt inddrager
dem i klassemøderne. Du bliver klædt på til at inddrage telefoner og teknik på en måde, som du aldrig
har prøvet før.
Jesper Beck Jensen, FDF Nordenskov

Pris: 150 kr. som betales til landsdelens konto:
7780-2224020 eller MobilePay 52210. Husk at anføre
kredsnavn.

#4

Nye ideer til mad over bål

Afholdes formiddag

Er du også træt af brændte snobrød?
På dette modul får du nye ideer til, hvordan I kan
lave mad over bål til klassemøderne. Vi laver lækre
retter, som er lette at overføre til møderne, og mens
maden simrer, hygger vi omkring bålet.
Instruktør; Endnu ikke på plads (men vi lover, at det bliver godt!)

#5

Afholdes eftermiddag

Det gode samvær i kredsen
Hvordan skaber vi et trygt miljø for børn og unge?
”Trivsel og tryghed i foreningen” er et nyt materiale
til alle FDFs kredse, som handler om at tage samtalen rundt om lederbordet om, hvordan man forebygger krænkelser i FDF-kredsen. Vi åbner materialet,
prøver det og bliver klogere sammen på, hvordan vi
skaber et trygt miljø for alle.
Instruktør; Mette la Cour, forbundssekretær i FDF
Landsdel 5.

#7

Lederrekruttering

Afholdes eftermiddag

Hvordan kan vi som ledere give børn og unge et
ståsted at møde verden fra, når vi kæmper med at
være ledere nok til lagkageløbet tirsdag aften?
Dette spørgsmål kan du blive klogere på som deltager i dette modul. I denne gruppe får du Inspiration til rekruttering i kredsen. Gennem fire afprøvede
temaer får du en enkelt og overskuelig tilgang til at
hverve nye voksne.

#6

Afholdes eftermiddag

10 sjove lege til dit klassemøde
Kan du også lide at lege? Vi elsker at lege i FDF, og
det skal vi også i denne gruppe. Vi skal lege sjove
lege, fantasilege, vilde lege og stille lege, men vi
bruger også noget tid på at snakke om, hvordan vi
bliver endnu bedre til at lege i FDF – på børnemøderne og ledermøderne.
Instruktør; Katrine Borg-Hansen, landsdelsleder i FDF
Landsdel 5 og mester i at lege!

#8

Afholdes eftermiddag

Naturen som ramme for klassemødet
Er naturen et ekstra rum i kredshuset?
Bliv klogere på, hvordan naturen kan blive en
mere naturlig del af jeres møder. Kun fantasien og
kreativiteten sætter grænser, når vi dykker ned i,
hvad den byder på af oplevelser og ting, som man
kan bruge til at lave gode møder med.
Instruktør; Endnu ikke på plads (men vi lover, at det bliver godt!)

Instruktør; Rasmus Bach Ottosen, forbundssekretær i
FDF Landsdel 4.
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