
FDF Landsdel 1’s udviklingsområder for 
2019-2020 
De følgende udviklingsområder er tænkt som retningsgiver og pejlemærker i forhold til 
landsdelsledelsens arbejde for de kommende to år. 

Styrkelse af udvalgsarbejdet i FDF Landsdel 1 
I FDF Landsdel 1 har vi en række udvalg, der står for arrangementer på tværs af landsdelen til glæde 
for både børn, unge og voksne. Udvalgene ER FDF Landsdel 1 og FOR FDF Landsdel 1, og det skal de 
blive ved med at være.  Vi ser et potentiale for, at udvalgene kan få mere ud af hinanden både for at 
skabe mere synergi mellem arrangementerne, ligesom udstyr og grej kan anvendes på tværs af 
udvalgene. Derfor vil vi arbejde for at skabe netværk på tværs af udvalgene. 

I de kommende to år vil landsdelsledelsen også arbejde med bedre understøttelse af udvalgene i 
forhold til deres administration og drift.  

Læring på tværs 
Rigtig mange af de udfordringer vi møder i kredsarbejdet går igen hos flere kredse – og derfor skal vi 
styrke læring på tværs af kredse. Vi vil blive endnu bedre til at inspirere og hjælpe hinanden ved at 
dele gode ideer og erfaringer. Vi ønsker at styrke vidensdeling gennem de allerede eksisterende 
netværk i FDF Landsdel 1, ligesom vi vil sætte tid af til lederarrangementer i landsdelen, til at 
fortælle gode historier og erfaringer. Formålet med dette udviklingsområde er et større fællesskab 
mellem kredsene i FDF Landsdel 1, og at kredse ikke oplever at stå alene med problemer. 

Seniorer/ungdom 
De unge i FDF Landsdel 1 skal forme fremtidens FDF. Derfor ønsker landsdelsledelsen, at vi i de 
kommende to år bygger oven på de allerede eksisterende initiativer for landsdelens seniorer ved at 
styrke fokusset på landsdelens unge. I mange kredse kan antallet af seniorer tælles på en hånd, og det 
er derfor oplagt at styrke det mellemkredslige samarbejde i forhold til at lave flere fede 
senioraktiviteter, og skabe seniorfællesskaber på tværs af kredse. Landsdelsledelsen vil desuden have 
fokus på at understøtte den demokratiske dannelse af seniorer i landsdelen ved at arbejde målrettet 
med ungdomsrepræsentanter i såvel landsdelsledelse som kredsbestyrelser.  


