DEN
BLÅ
TRÅD
DANMARKS
LEDERSKOLE
FDF Landsdel 5 og FDF Landsdel 6 afholder
Lederskole og inviterer alle ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede
indenfor til hele tre uger med moduler der
gør dig klogere.
I FDF har vi en lang tradition for at afholde
lederskoler. Den seneste tid har det dog
været svært at tilbyde lederskole som vi
kender det. Men uddannelse og sparring er
vigtigt i FDF. Derfor lancerer vi nu en tre
uger lang online lederskole med 15 spændende moduler.
Udvidet lederskole
Efter flere henvendelser udvider vi lederskolens målgruppe, så den nu også er for

MANDAG 18/1
KREDSLEDER
MODUL
KREDSLEDER
PRMODUL
i Kredsen
v/ Simon Fauerskov
Få inspiration og
gode råd til at sætte
kredsen på dagsordenen både lokalt
og digitalt. Der er
også tid til sparring
og vidensdeling.
Bliv inspireret og
gå i gang med det
samme!
Det betaler sig!

bestyrelser og andre interesserede. Ligeledes vil der også denne gang være specifikke kredsledermoduler.
Online og tilmelding
Alle 15 moduler afholdes på dette link:
https://fdf.my.webex.com/meet/FDF
-med start kl. 20.00 og varer cirka en time.
Vi håber I vil bakke op om initiativet og
sprede budskabet til hele kredsen, så flest
muligt får mulighed for at deltage.
Du kan læse mere om DEN BLÅ TRÅD på
fdflandsdel6.dk og fdflandsdel5.dk

TIRSDAG 19/1

ONSDAG 20/1

TORSDAG 21/1

BESTYRELSES
MODUL
BESTYRELSES
MODUL
Landsmødets

INTERESSE
MODUL
INTERESSE
MODUL
LEG

INTERESSE
MODUL
INTERESSE
MODUL
FORM

v/Legeudvalget

Socialudvalget
v/ Peder

beslutninger får liv
i kredsen
v/Ulla Visbech
Få mere viden om
de beslutninger der
blev taget på landsmødet og få ideer
til hvordan du som
bestyrelsesmedlem
kan medvirke til at
beslutningerne får
liv i kredsen.

Kom med ind i
legens univers.
Hvad kendetegner
leg i FDF og hvilke
virkemidler kan du
tage i brug til
næste leg?

Bliv klædt på og
kom i FORM til at
møde børn og unge
som er i udsatte
positioner.

Flere moduler på næste side

DEN
BLÅ
TRÅD
DANMARKS
LEDERSKOLE
MANDAG 25/1

TIRSDAG 26/1

ONSDAG 27/1

TORSDAG 28/1

KREDSLEDER
MODUL

BESTYRELSES
MODUL

INTERESSE
MODUL

INTERESSE
MODUL

Kredsledelsesværktøjer

Strategien
– flere FDFere

Gode digitale
møder

TRO

v/ Henriette Løgstrup
og Simon Fauerskov

v/Ulla Visbech

v/Simon Fauerskov

Bliv præsenteret for
de grundlæggende
værktøjer til det
daglige kredslederarbejde. Vi tager udgangspunkt i kredslederhåndbogen og
FDF.dk og runder
også bestyrelsessamarbejde.

”Sammen giver vi
flere børn & unge et
ståsted” er overskriften på FDFs
nye strategi for de
kommende 5 år. Bliv
lidt klogere på hvad
handler strategien
egentlig om og hvad
er bestyrelsens
opgave?

Vil du holde digitale
FDF-møder?
Eller har du allerede
været i gang?
Hvad fungerer?
-og hvad gør ikke?
Her deler vi vores
erfaringer, fifs, gode
råd og ideer. Vi tager
også en snak om de
tekniske løsninger.

MANDAG 1/2

TIRSDAG 2/2

ONSDAG 3/2

TORSDAG 4/2

KREDSLEDER
MODUL

BESTYRELSES
MODUL

INTERESSE
MODUL

INTERESSE
MODUL

Projektledelse

Årsmøder og
andre formalia
v/ Kim Koch
Rasmussen

NYHED
Den grundlæggende
lederuddannelse

Samfundsengagement – hvad
og hvordan?

v/Henriette Løgstrup

Som bestyrelse står
I for at afholde det
årlige årsmøde, men
hvordan gør
man egentlig det?
Hvilke formalia skal
man huske? og
hvorfor betyder
det noget hvis vi
ikke får dem holdt?

Vi præsenterer og
gennemgår den
nye grundlæggende
lederskole, som alle
kredse kan bruge til
uddannelse af nye
ledere. Bliv klogere og start herefter
jeres egen lokale
lederuddannelse!

v/Samfundsengagementsudvalget

v/ Henriette Løgstrup
Lær at sætte mål
-og få ledere og
bestyrelse til at
spille sammen i en
proces for at nå
målet. Skab ejerskab og motivation
og fordel ansvar.
Vi runder også
økonomi og mulighed for at finde
eksterne midler.

v/Trosudvalget
Det med Gud
– få hjælp til at
kickstarte din forkyndelse og få ny
inspiration hertil.

Få inspiration til
hvordan du laver
aktiviteter som sætter samfundsengagement i spil.

