
Overgang fra  
familie-FDF til kredsarbejdet
Flere og flere kredse begynder med familie-FDF og oplever succes med, at man i familien laver 
aktiviteter sammen. Som børnene bliver ældre vil det opleves som naturligt, at børnene guides videre 
til kredsens andre klasser som pusling, tumling osv. Og måske kan I få forældrene som ledere i kredsen?
Vejledningen beskriver forskellen på, hvordan man kan være barn i familie-FDF kontra i almindeligt 
kredsarbejde og efterfølgende hvordan rollen som voksen kan skitseres. Herefter finder I forslag til, 
hvordan overgangen kan gøres til en naturlig del af kredsens tidsplan.  

God læselyst!
(Vejledningen er udgivet som en del af delmålet ”fastholdelse” under udviklingsmål,fællesskab og relationer)
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Forslag til tidsplan
Marts Kredslederen holder et møde for forældrene, hvor der sættes fokus på børne-
lederrollen, kredsens struktur, muligheder for uddannelse (fx kursus for nye ledere)  
og andre voksenopgaver i kredsen. 
Maj Forældrene inviteres med til ledermøde for at opleve voksenfællesskabet og se 
kredsens liv. 
Juni Husk forældrene, når I laver lederfordeling for den kommende sæson. 
Præsenter forældrene v. sæsonafslutningen.

Barn i familie-FDF
` Møderne er oftest 1 gang i måneden
` Mødet er ofte af længere varighed
` Barnet har sine forældre med
` Der er mange voksne
` Børnene er i forskellige aldre
` Bedre mulighed for hjælp
` Aktiviteterne laves i familierne

Forslag til tidsplan 
Årsskifte Fortæl børnene, at de efter sommerferien er store nok til at blive puslinge
Tænk allerede nu i agitation i forhold til at få nye familier ind i familie-FDF
Marts Det er oftest nu, at børnene starter i førskoletilbud.
Overvej om puslingelederne skal med til et møde i familie-FDF, så børnene kan lære lederne 
at kende. 
Maj Lad børnene deltage i et puslingemøde
Juni Sæsonafslutning – sig pænt farvel og tak og send dem godt afsted til kreds-FDF!

Pusling
` Møderne er 1 gang ugentligt
` Barnet har ikke sine forældre med
` Møderne er kortere – ofte 1.5 time
` Få voksne
` Børnene er jævnaldrende
` Barnet skal være rimeligt selvhjulpen
` Aktiviteterne laves sammen med de 

andre børn 

Voksen i familie-FDF
` Møderne er oftest 1 gang i måneden
` Aktiviteterne laves med egne børn
` Man deltager og udfører programmet
` Der er mange voksne
` Man er medvirkende på mødet
` Deltagelse i andres program
` Fællesskab på tværs af familier
` Ofte er man kun med i familie-FDF

Leder i kreds-FDF
` Møderne er 1 gang ugentligt  

(plus ledermøder)
` Aktiviteterne laves med andres børn
` Man planlægger mødernes program
` Som oftest er man få voksne til  

mange børn
` Man er ansvarlig for mødet
` Du har indflydelse på mødets indhold
` Du bliver en del af et voksenfællesskab
` Du har adgang til FDFs tilbud til 

voksne (fx uddannelse)


