Kompendium Mr. og Miss FDF

HILSEN OG LÆSEVEJLEDNING
Vi vil gerne sige tak for en dejligt uge, og en masse skønne timer sammen med alle jer unge
mennesker og, Hurra – Dette er det spændende kompendium for Vork-gruppen Mr. og Miss
FDF. I kompendiet finder I nogle af de ting vi har lavet under kurset. Bagerst i kompendiet
findes gruppens program, refleksionsark og meget andet godt.
God fornøjelse.
Anna, Signe og Kasper.

Boot camp:
Natløb
Formål med aktiviteten
Formålet med natløbet den første aften var at ryste sammen og bare lige se lidt af vork på en
ny måde. Det optimistiske mål var at nå alle 6 kategorier, men i stedet blev det 3 kategorier,
som vi nåede lidt mere af. I stedet blev posterne så brugt senere.
Indhold








Friluftsliv: sprænge dåser
Fantaside: 2 fødder og 3 numser som man må have på jorden i grupper.
Leg: Torpedo leg og grænseleg
Tro: Bibelquiz
FDF-pædagogik: Puslespil i grupper med billeder i tavshed
Underholdning: Gæt og grimasser, mime personer

Friluftsliv
Formål med aktiviteten
I modulet friluftsliv beskæftigede vi os primært med standlejre, da vi ønskede at give
deltagerne et godt udgangspunkt og nogle gode værktøjer frem mod Landslejr 2016.
Indhold
-

Metode til at vise bygningsværket på en simpel måde
Værktøj til at planlægge raftebyggerier
2 besnøringer og 2 knob
Metode til at udføre raftebyggeri

Metode til at vise bygningsværket på en simpel måde
Hvis man vil have børn eller voksne til at bygge selvstændigt med rafter er det vigtigt at det
er klart hvad der skal bygges og hvordan slutresultatet skal se ud. Normalt ville man lave et
sæt tegninger, hvis det er muligt at tegne det og efterfølgende at børnene kan forstå
tegningerne. Metoden vi brugte under dette kursus, er en simpel visning af projekt.
Deltagerne finder hver nogle pinde på ca. 0,5 til 2 meter. Derefter samler man projektet ved
af deltagerne bruger deres hænder som besnøringer. Fordelen ved denne metode, er at man
kan lave den på stedet, den kræver ingen forberedelse og det er nemt at huske og forstå.
Ulemper er at det er svært at lave store projekter og projekter der kræver stor præcision, da
det ikke er muligt at anvende rigtige størrelsesforhold.
Værktøj til at planlægge rafte byggeri
Vi brugte værktøjet der hedder Gantt diagram til planlægning vores rafteprojekt.
Fordelen ved dette værktøj er at det er nemt at se næste skridt i projektet så man nemt kan
påtage sig en simpel opgave, der er til at forstå og ikke behøver at sætte sig ind i alle opgaver.
Herunder er eksempel på et Gannt diagram på et slettebord i rafter. (Se billede) Det findes en
masse computer programmer der kan hjælpe jer, men prøv at lave det på papir først, så er det
nemmere at forstå og lave ændringer i løbet at processen.

Trin 1:

Find ud af hvad det første I vil gøre/bygge
er og skriv det op. Hvis I vil gøre flere ting
på samme tid så skriv dem under hinanden.
Trin 2
Skriv den næste opgave i næste række og
næste opgave i 3 osv. Hvis du finder
opgaver undervejs der kan startes tidligere
så skriv dem med i den række og træk en
streg til der hvor de skal bruges.
Trin 3
Analyser diagrammet, find den kritiske
linje (RØD), hvis dit projekt er en lang rød
linje, kan du se om det er muligt at lave
noget om så det er nemmere at udføre.
Finde rafter til 2
buk
Finde rafter til 2
buk
Finde rafter til overlægger
Finde rafter til sidde
rafte

Bind 2
buk
Bind 2
buk
Bind overlægger
Bind
sidde
rafte

Finde rafter til bord

Bind bord
rafte

2 besnøringer og 2 knob
Vi lærte 2 knob og 2 besnøringer, hvis I vil se dem, hedder besnøringerne `krydsbesnøring´
og ´vinkelbesnøring´ og man kan se dem på nettet ellers i bogen fra 55 grader nord der
hedder ’Reb rafter og taljetræk’. De 2 knob hedder tømmerstik, og lagt dobbelthalvstik.
Metode til at udføre raftebyggeri
Vi brugte Gantt diagrammet som drejebog og anvendte post-its for at have et godt overblik.
Husk at bruge den kritiske linje og lad ikke folk der er længe om ting tage disse opgaver, men
giv dem nogle af de opgaver der er bedre tid til og ikke afhænger direkte af andre opgaver.

Boot camp:
FDF-pædagogik og leg
Formål med aktiviteten
Formålet med aktiviteten var at give nogle konkrete begreber og lidt teori omkring FDFpædagogik samt øvelser i den sammenhæng. Derudover lidt legeteori og leg med brikker.

Indhold:
Intro





Formål fra 1902: skabe sand kristen mandighed, det kristne gentlemansideal, hvordan
skaber man det? Hvad er den gode FDF-pædagogik til det?
Debat: Hvad er god FDF-pædagogik til at skabe sand kristen mandighed? (2 og 2)
Dannelse, og hvad er den særlige FDF-pædagogik?
Viggo Ernst Thomsen:














Vi er ledere, ikke coach eller noget andet: Vi VIL børn og unge noget. <3
3 pædagogiske niveauer: planlægning, udførsel, eftertanke
udførsel: 7 opmærksomhedspunkter som leder:
faglig viden
metodisk alsidighed
social årvågenhed
indfølingsevne
humor
mod til at fortælle og forkynde
disciplinære evner
Opgave: Rate jer selv i de 7 opmærksomhedspunkter
med tal 1-10
Skabe nogen frem for noget

Konflikthåndtering
Isbjergsmodellen:
1.
2.
3.
4.

Anerkendelse af sig selv og andre
Kommunikation
Samarbejde
Konstruktiv konflikthåndtering

Anerkendelse
o
o

I ledersamarbejdet kende sine grænser og sine evner. Hvile i sig selv
Rose andre og sig selv

Kommunikation







Girafsprog (Fakta, følelse, behov, handling) JEG
Samtaleteknik (ramme, åbne, lukkede, “ikke sige det videre”)
Empati
Lytteniveauer:
o Indre lytning
o Fokuseret lytning
o Global lytning
Opgave: Lytteøvelse (indre lytning, fokuseret lytning, global lytning)
o Fortæl hvad du lavede i sidste uge

Samarbejde
o
o
o
o
o

se ud over sig selv
fælles mål
vi frem for jeg
Øvelse i nat
Stum rækkefølge

Konstruktiv konflikthåndtering
o
o
o
o
o
o

Tag det ud i strakt arm
Konflikttrappen
Vælge strategi: slå, gå eller stå
vinder-vinder løsninger
Løse konflikter mellem børn
Opgave: Hvordan vil I løse konflikter mellem børn?

Lederrollen
Rollemodel, hvad må man, hvad må man ikke?
Samværsregler
Legeteori
Når man forklarer lege, er det en god ide at starte med 3 enkle regler og så efterfølgende 1
regel ad gangen når man er i gang med at lege.
I forhold til legeudvikling kan fantasiterninger eller legebrikker benyttes til at lave nye lege
både for eller med børn.

Fantasidé
Formål med aktiviteten
Formålet med fantaside modulet var både at lave en ren praktisk kreativ aktivitet, lige til at tage med
hjem i kredsen. Aktiviteten var naturkrea i årstiden efterår. Udover det snakkede vi temarammer og
hvordan man ”trækker” sig til et hurtigt møde.
(Manglende rengøring med tema. Vi gjorde rent med en trukken ting vi skulle gøre)
Introduktion til naturkrea og ideer i naturen:
- Finde flotte blade og lave ugler & andre dyr (husk at lægge bladene i pres i fx telefonbog)
- Vise naturguirlander
Materialer:
rulleøjne eller sort hvid pap til udklip af øjne, gult/orange pap til næb, baggrundspap, saks, lim og
blade. Eventuelt glimmer eller tuscher til at skrive navn eller pynte
Hæng dem gerne op i kredsen (Vork)
Temarammer og hvordan man laver et hurtig møde
Lav kategorierne sammen med deltagere
Aldersgrupper: pusling, tumling, pilt, væbner, senior væbner, senior, leder
Aktivitet: fx rundbold, alle mine kyllinger kom hjem, raftebesnøring, belgisk bankebøf osv
Element/tema: fx tyldskørt, pirattema, lygter, bind for øjenene, baglæns osv
Træk en fra hver kategori og kreer et møde ud fra kombinationerne

Tro og underholdning
Formål med aktiviteten
Formålet med modulet tro og underholdning var at give nogle konkrete inputs til de to
kategorier, hvor tro primært blev lidt teoretisk omkring kristendom og en øvelse i at lave
andagter, mens underholdning var teori og snak omkring lejrbål samt improvisationsøvelser.

Indhold:
Tro:








Opbygning af bibelen (GT, NT og de apokryfe skrifter)
GT: Mosebøger + andre bøger (lyriske, profetiske)
NT: 4 evangelier + Breve + Apostlenes gerninger + åbenbaringer
Forskellen på de 4 evangelier
Skrevet på hebræisk og græsk
Aut. udgave fra 1992, Den nye aftale er også en oversættelse
Hør: lydspor fra bibelen

Materiale om Bibelen kan hentes på:
https://www.bibelselskabet.dk/~/media/Produkter/Bibelen/OmBibelen/DetNyeTestam
ente/De%2027%20skrifter.ashx
Mulig andagtsopbygning:
-

intro
sang
tekst
aktivitet eller virkemiddel
bøn
evt. sang

Idegenerering af andagter kan ske ved at trække en aldersgruppe, en aktivitet og en
bibelhistorie der skal kobles eller som på kurset ved at kaste fantasi-terningerne fra
TIGER.

Underholdning:

Teatersport
Hvad
Teatersport er teater hvor man improviserer. Man improviserer som regel inden for
nogle selvvalgte rammer. Så det man laver på scenen er aldrig set før. Teatersport
er også en masse øvelser og opvarmning, hvor man øver sig i at gribe situationen og
at udfordre sig selv i forskellige roller men uden publikum.
Hvorfor
Det er træning i at sige ja og tackle uventede situationer (godt i fdf sammenhænge.)
Teatersport stimulerer fantasi, spontanitet og kreativitet
God øvelse til alt det andet, sjov aktivitet, udvikler dig, sammenhold
Kan forebygge præstationsangst
Til hvad
Kan bruges til at fremme samarbejde på dit hold og kan og helt lavpraktisk bruges
som lidt pladskrævende aktivitet/leg
Kræver
Teatersport kræver til gengæld samarbejde, nærvær, tillid, selvtillid,
Nogle grundråd
1. Accepter alle bud
2. Samarbejd - hjælp hinanden
3. Brug din første ide
4. Stol på din fantasi
6. Drop planlægning
7. Hold et fokus
8. Skab en historie

Lejrbål
Opbygning: Vi laver et lejrbål sammen på papiret

Ideer
Lave tema lejrbål (måske i forbindelse med temasommerlejr)
Bruge aktuelle tv udsenderser og kendte koncepter, folk er vilde med det (;
Udklædning
Gennemgående Jingles
Råb
Nominering
Dagens konkurrence
Mere inspiration kan findes på LANDLEJRKURSETs hjemmeside:
http://fdf.dk/landslejr/fileadmin/group/532/dokumenter/Landslejrkursus/Materialer/LLk
urs_kursusmat_lejrbaal.pdf
Tips og tricks
Hvis du laver “grin” med ledere, seniorer, temarammer, så vær enormt kritisk med
hvem der kan tåle det, aldrig groft, aldrig børnene
Tal højt og tydeligt hele tiden, nærmest kunstigt
Kig ud på publikum, sjældent på medspillere og slet ikke til væk (mange begår
klassisk fejl at kigge på det de snakke om)
Hvis noget går galt, improviser og grin med publikum, tag det afslappet, det er ok
(Det er sjovt når dem på scenen ikke kan holde masken, ikke sjovt med nervøsitet
grin. Det er også sjovt når det kokser, men ikke hvis man kan se det ikke huer
scenefolket.)
Hvis du glemmer en replik, enten vær ærlig (hvis det er lokalt lejrbål), det er ok at se
at du er menneske, eller improviser. Undgå for lang tavshed og panik
Hvis folk klapper/griner på et uventet tidspunkt, lad dem klappe og grine ud og vente
med at tale/spille videre
Smil og grin med publikum, syng for, oplæg til klap
FDF skjorte på ved sang

(Musik)
Alle skal prøve at synge for under ugen
Anna briefer:
Synge nattekanon

Teatersportsøvelser
Tælle til tyve uden aftalte tællere
Popcorn-, enlig mor-, James Bond-, osv-leg
Frys (den vi legede hvor vi tog udgangspunk i bibelscener. Normalt finder publikum i
fælleskab på startscener. Fx på månen eller i grønthandleren)
Der findes mange mange flere

Gruppernes døgn: Tro
Formål med aktiviteten
I aktiviteten ønskede vi at vise at man godt kan lave tossede opgaver, med et højt fagligt
indhold.
Indhold
-

Opgave 1: Find bogstaver og find navne i Bibelen
Opgave 2: Find billeder og sammensæt dem med Bibel tekst
Opgave 3: Find svar til tip en 13.

Om denne aktivitet er der kun svar ark, da der ellers ville være ca. 30 opgaver, hvis man
ønsker den version er man velkommen til at skrive til Kasperkristiansenkdk@gmail.com så
får man det tilsendt.

Opgave 1: Find bogstaver navne i Bibelen

Opgave 2: Find billeder og sammensæt dem med Bibeltekst
Her ligger ingen billeder, de er taget fra bogen ’Menneskesønnen’ og fra Google.
Opgave 3: Find svar til tip en 13.

GRUPPERNES DØGN - FDF-PÆDAGOGIK
Deltagerne skal vælge en aktivitet eller noget som de skal lære et barn. Af mulige aktiviter
kan nævnes: Binde et knob, tænde et bål, stå på hænder, lave fagter, synge en sang, lave
en sketch eller lignende. Tidsramme: 3 minutter
Herefter trækker de et tidspunkt for, hvornår de skal afholde aktiviteten.
Bedømmelse ud fra de tre trin samt de 7 opmærksomhedspunkter.
Kan give maximum 30 point.
De resterende 30 point for denne time gives på besvarelsen af cases: der skal afleveres.

CASES
Piltelederne ønsker, at piltene får medbestemmelse til møderne. Da lederne spørger piltene,
ønsker de at komme i svømmehallen, at komme på McDonalds mindst én gang om måneden og at
der ikke skal være forkyndelse. Er det i orden? Er det medbestemmelse? Kan/hvordan kan man
lave demokrati for 11-årige. Kom med eksempler.
De lokale fritidshjem, hvor alle kredsens medlemmer i tumlinge/piltealderen er indskrevet,
svulmer med friluftsaktiviteter, såsom bål-, indianer-, cykel-, fiske- ,sejlads- og lejraktiviteter.
Skal vi i FDF bygge videre på fritidshjemmets aktiviteter, evt. i et koordineret samarbejde, så
tumlinge/piltesommerlejr og fritidshjemskoloni ikke ligger lige oven i hinanden – eller skal vi
lave noget helt alternativt?
Faderen til en pilt vil gerne med på sommerlejr med piltene. I star ikke umiddelbart og mangler
ledere på lejren, men hvad svarer du faderen? Og hvilke tiltag eller lignende skulle der til for at
han evt. kunne komme med?
Du skal stå for en weekendtur for hele væbnerholdet, hvordan griber du det an? Forklar hele
projektet med faser og inddragelse af andre ledere og på hvilke måder. Giv eksempler på moduler
eller aktiviteter, tema osv. som du vil bruge i arbejdet.
Forklar med egne ord, hvad der ligger i FDF-pædagogik?
Forklar med egne ord hvad konflikthåndtering er?
Forklar med egne ord, hvordan man skaber en god samtale?
Tegn den gode leder

Gruppernes døgn - LEG

Grupper: Grupper af 4 personer (maximalt optjenes 240 point pr. hold, der så
fordeles af dem selv)
Opgave: Opfind den bedste leg og forklar den for dommerne kl. 20.50. Der gives
point for:
 50 point for forklaring
 50 point for selve legen
 140 point for brugte materialer
Materialer:
Materialerne til legen er placeret rundt omkring på Vork. (gøres klar ved ankomst til
Vork)
Materialer længst væk giver flest point, i alt skal der kunne optjenes 140 point for
materialer der indgår i legen.
Materialer: Kort med markerede materialer + forskellige materialegenstande fra
Halle.

Gruppernes døgn - Fantaside
Lave figur/sokkesukker ud af givne materialer på tid og med trukken tema
Temaerne var fx: cowboy, havfrue, hippie, prinsesse, ballerina, konge, røver, indianer osv
Materialer: sokker, alt hvad du har af kreamateriale og limpistol.
Naturbingo: Deltagerne tegner selv hvad man kan finde i naturen på små stykker papir.

Man deles op i to hold og vender derefter et stykke papir samtidig pr gruppe. Det gælder om
fælles som gruppe at finde tingen på papiret først.
Man kan justere reglerne efter aldersgruppe. Hos pilte kan man fx fjerne
konkurrenceelementet og bare lade en person af gangen, finde en ting af gangen. Dyrelorte er
forbudt at tegne.

Gruppernes døgn – Underholdning
Bruge figurerne som blev lavet under fantasidé, gå sammen i grupper, lave
teaterstykke, vise det for hinanden
Trække temaer
Steder:
I en mikrobølgeovn, på en pigeskole, i en stald, i en grønthandler, i en tv
udsendelse, til FDF
Roller:
Forelsket i en af de andre karakterer, superhelt, ledertypen, ligeglad, vil gerne være
venner med alle, glemmer hele tiden, vil hele tiden holde tale, er lidt fuld, vil gerne
synge en sang om alting, vil gerne være kendt, frastødt af stedet, vil helt vildt gerne
hjem og sove, er hypokonder, har rigtig dårlig humor, er mega sulten, lægger an på
alle, er super sceneskræk, vil gerne vise sine evner for gymnastik, vil diskutere
alting,
Repliker:

Anton du har tabt dine bukser, se en rumraket, jeg er en missekat, tag lige min hat
og tøv en kende, haps, haps, haps, det siger jeg dig egon, alle mine kyllinger kom
hjem, jeg er en glad lille cowboy, Lene, det duer simpelthen ikke,

TURBORUNDERNE
Princippet i turborunderne var nogle individuelle runder, hvor man skulle trække en opgave
og løse den for at få point. Heri var mange små, hurtige individuelle opgaver i alle kategorier
samt en klatreudfordring.

TORSDAG AFTEN – AMBITION, VÆRDIGRUNDLAG OG LANDSMØDE
Formål
Formålet med denne aften var at diskutere lederideal, værdigrundlag og formål i FDF på et
større plan ved et minilandsmøde. På den måde var målet at give deltagerne indblik og
erfaring med FDFs beslutningsprocesser.
Indhold
-

Værdigrundlagsløb
Snak om ambition
Intro til landsmøde
Forberedelse af landsmøde
Afvikling af landsmøde

Værdigrundlagsløbet var et løb med de 8 værdier læst højt og en aktivitet dertil:

FDFS VÆRDIGRUNDLAG
1. Det kristne menneskesyn
Ordlyd: Vi tror på, at mennesker har brug for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og at
kristendommen er er det bedste udgangspunkt, der sætter os i sammenhæng med andre mennesker og
den verden, vi lever i.
FDF skal derfor møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus og samtidig pege på folkekirken
som FDFs kirkelige tilhørssted.
Aktivitet: Taletid med små citater om det kristne menneskesyn

2. Leg og fantasi
Ordlyd: Vi tror på, at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et
menneskeliv. Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og
spontanitet.
FDFs arbejdsformer skal have legen og fantasien som kendemærke.
Aktivitet: Leg på græsset

3. Høre til i et fællesskab
Ordlyd: Vi tror på, at et menneskes personlige identitet udvikles bedst i samspil med andre.
I FDF har den enkelte stor værdi, og vi skal fremelske det bedste i alle børn i samspil på tværs af alder
og evner.
Børn, unge og voksne er del af det samme fællesskab.
Aktivitet: petit petit

4. Ansvar for den verden, vi lever i/fælles forpligtelse
Ordlyd: Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der vil tage ansvar, socialt og økologisk.
FDF skal i sit arbejdsstof og samværsform bygge på ansvarligheden.
Aktivitet: Myanmar-sangen

5. Udholdenhed og robusthed
Ordlyd: Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der er i stand til at holde ud og følge
opgaver helt til dørs, og at børn og unge har brug for robusthed i en hurtigt omskiftelig verden.
Samtidigt er det en vigtig egenskab at kunne tage livet, som det kommer.
FDF skal udvikle børns og unges robusthed og udholdenhed gennem leg og ansvar, så de erfarer glæden
ved at holde ud, og samtidig erfarer, at modgang kan overvindes.
Aktivitet: Crossfit udholdenhedstræning

6. Visioner og drømme
Ordlyd: Vi tror på, at forudsætningen for at kunne have indflydelse på egen tilværelse og mulighed for
forandring af denne verden er, at man er i stand til at drømme og få visioner.
FDF skal give håb om, at verden lader sig forandre.
Aktivitet: Jeg drømmer om… - runde

7. Selvstændighed
Ordlyd: Vi tror på, at mennesker udvikler selvstændighed gennem medansvar og medindflydelse.
I FDF skal børn og unge have mulighed for at tage stilling, føle medansvar, kunne tale ud og tale for sig
og deltage i demokratiske processer.
Aktivitet: dilemmaspil, vælg en ”partner”, om fordomme

8. Brugbare færdigheder
Ordlyd: Vi tror på, at børns og unges identitet også skabes gennem en række brugbare færdigheder,
som er til gavn for dem selv og andre.
FDF skal via enkel levevis på lejre og ture, samt gennem aktiviteter give børn brugbare færdigheder.
Børn og unge skal mærke, at der er noget de er gode til, og at deres færdigheder kan bruges.
Aktivitet: Snak om, hvad andre er gode til – med post-its.

Derudover blev ambitionen gennemgået og der blev sat gang i aftenens landsmøde i de små
kredse med forberedelse af meninger om dagsordenens punkter samt forslag om et andet
punkt til dagsorden med motivering.
Selve landsmødet blev gennemført med formand, generalsekretær, næstformand og sekretær
samt 4 kredse. Dagsordenen med indkomne forslag blev som følger:
0. Velkomst ved FDFs formand
1. Godkendelse af dirigenter
2. Valg af stemmeoptæller
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning v. Kasper
5. Forslag om kontigentfritagelse for alle flygtninge og nydanskere
a. 5 mod 2, flertal for det.
6. Forslag om at indføre en obligatorisk ledereksamen
7. Forslag om at nedlægge kredse under 50 medlemmer

a. 2 til 5, forslaget falder.
8. Forslag om at oprette et talentprogram for 18-25-årige
a. 5 mod 2, forslaget falder.
9. Forslag om at udgive March og Lejr hvert andet år
a. Ændringsforslaget bortfalder, 6 mod 1, flertal.
10. L45: Forslag om mere aktiv og objektiv information om lederuddannelse både på landsplan
og i landsdelen
a. 7 til 0, forslaget er vedtaget.
11. FDF Andeby: Forslag om klarere nummering og nemmere påføring af mærkerne
a. 5 mod 2, forslaget er vedtaget.
12. FDF Andeby: Forslag om ny udgave af den lille blå
13. FDF Malise: Forslag om bedre samarbejde mellem børneinstitutioner og FDF.
a. 7 for, forslaget er vedtaget.
14. Evt.

