
FDF Landsdel 5 og FDF Landsdel 6 afhol-
der igen Lederskole og inviterer alle lede-
re, bestyrelsesmedlemmer og andre inte-
resserede indenfor til hele tre uger med 
moduler der gør dig klogere.

Uddannelse og sparring er vigtigt i FDF. 
Derfor gentager vi succesen og lancerer 
igen en tre uger lang online lederskole 
med spændende moduler.

Lederskole for mere end ledere
Lederskolen for alle interesserede. Der er 
dog specifikke kredsleder- og bestyrel-

sesmoduler. Vær opmærksom på at nogle 
af modulerne også vil blive udbudt lands-
dækkende af Lederklubben.

Online og tilmelding
Alle moduler afholdes på dette link: 
https://fdf.my.webex.com/meet/FDF 
-med start kl. 20.00 og varer cirka en time. 
Nogle få af dem varer op til to timer.
Tilmelding ikke nødvendig – bare log på!

Vi håber I igen vil bakke op om initiativet og 
sprede budskabet til alle voksne i kredsen, 
så flest muligt får mulighed for at deltage.

DANMARKS LEDERSKOLE
DEN BLÅ TRÅD

Flere moduler på næste side

KREDSLEDER 
MODUL

BESTYRELSES
MODUL

INTERESSE 
MODUL

INTERESSE 
MODUL

MANDAG 24/1 TIRSDAG 25/1 ONSDAG 26/1 TORSDAG 27/1

Få prisen ned på 
landslejren

Sådan kan kredsen 
hjælpe medlem-
merne med at få 

deltagerbetalingen 
på årets Landslejr 

minimeret. Vi finder 
på gode løsninger!

Grøn-omstilling: Varm 
luft eller handling NU?

Hvordan forholder vi os 
til den grønne omstil-
ling på kredsniveau? 

Skal vi stadig lave bål? 
Skal vi droppe kød på 
julelejren? Hvem skal 
tage beslutningen? 

-og hvad vinder vi på 
det som kreds? 

Vær med og lad os 
sammen blive klogere 
på kredsvirkeligheden.

Det personlige 
lederskab

Vi drøfter sammen,  
hvordan vi er som 

kredsleder og vores 
forskellige ledelses-
former. Vi hjælper 
hinanden med at 
drøfte det der er 

svært og deler gode 
tips og tricks.

Bæredygtig 
fondsøgning

Sådan kan besty- 
relsen arbejde på  

at skabe en 
bæredygtig fonds-
søgnings-kultur, 

som skaber stabil 
økonomi og sund 

ressource-fordeling 

INSPIRATION
OG DEBAT

INSPIRATION
OG DEBAT

KREDSLEDER
UDDANNELSE

BESTYRELSES 
MODUL



DANMARKS LEDERSKOLE
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MANDAG 7/2 TIRSDAG 8/2 ONSDAG 9/2

INSPIRATION
OG DEBAT

TEMA 
MODUL

Når Magnus bliver 
til Sofie

Vi tager en snak 
om hvordan vi som 
leder og kreds kan 

agere når et 
medlem i kredsen 

skifter køn. 

Hvordan rammer-
sætter du det gode 

børnemøde?

Rutiner og traditi-
oner er godt - eller 

hva? Vi tager en 
debat om hvordan vi 

som ledere kan 
skabe de bedste 

rammer for et vel-
lykket børnemøde.

INSPIRATION
OG DEBAT

TEMA
MODUL

Sådan kan du 
arbejde med FDFs 

udviklingsmål

Få gode ideer til 
hvordan du som 

leder helt konkret 
kan putte FDFs 

udvilklingsmål ind 
i dit børnemøde. Vi 
sparrer med hinan-
den og skaber nye 

ideer.

Hvordan kan vi hjælpe 
hinanden med at blive 

flere medlemmer
i Landsdel 5 og 6?

Kan vi med et tættere 
samarbejde mellem 

landsdelene, tiltrække 
flere børn og fasthol-
de flere medlemmer i 
kredsene? Og hvordan 
skal vi gøre det? Hvad 
er fordelene og hvad er 

ulemper?

KREDSLEDER 
UDDANNELSE

KREDSLEDER 
MODUL

Fra FDFs formål, 
ambition, værdier 
og pædagogik til 

kredshverdag

Inspiration til at 
arbejde med FDFs 
formål, ambition, 
værdier og pæda-
gogik ved at give 

kredslederne red-
skaber til at omsæt-
te det til det daglige 

kredsarbejde.

Anerkendende 
ledelse og konflikt-

håndtering

Sammen finder vi 
ud af hvordan vi 
som kredsledere 

sikrer et godt  
lederfællesskab og 
drøfter forskellige 

muligheder og 
værkstøjer, hvis der 
opstår konflikter.

BESTYRELSES 
MODUL

Hvad laver en 
kredsbestyrelse?

Hvad skal man som 
ny bestyrelse eller 
bestyrelsesmedlem 

forholde sig til? 
Hvad skal man 
arbejde med og 

hvordan sikrer man 
en god arbejdsfor-
deling, så ikke alt 

ligger på kredsleder 
og formand.

MANDAG 31/1 TIRSDAG 1/2 ONSDAG 2/2 TORSDAG 3/2


