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Hvordan blir vi flere? Ja, svaret på det spørsmålet er nok både enkelt 
og vanskelig. At 1+1=2 og at 2+2=4 sier noe om en naturlig dobling. 
Tenk om det var slik at vi forlangte av alle våre medlemmer at de måtte 
verve minst et nytt medlem inn i FAbU. Da ville vi sikret en betydelig 
medlemsvekst.

Men hverdagen og realiteten er noe helt annet. Vi stiller ikke slike krav 
til våre medlemmer, men vi ønsker likevel at FAbU skal bli både større og 
sterkere. 

Vi på FAbU ønsker å være til hjelp til alle korps som i dag driver eller som 
vurderer å starte opp med tilbud/aktiviteter for barn og unge.

I dette dokument som vi kaller for en «Verktøykasse» finner dere gode råd 
og ideer basert på erfaring.

Dette er hverken en uttømmende eller slavisk liste som skal følges, men en 
hjelp til hva det er lurt å tenke på i oppstart og også videreutvikling av ei 
gruppe/aktivitet.

Bruk det slik det gir deg og de du veileder mest hjelp!

Dokumentet er en oppsummering av innspill fra møter med FAbU 
ansvarlige i divisjonene/distriktene, offisersmøter og workshop på FAbU 
konferansen.

I utgangspunkt så er «verktøykassa» laget som et redskap til de som er 
ansatte (har stillinger) som FAbU ansvarlige i distriktene og divisjonene. 
Men tipsene som du finner i «verktøykassa» er så pass generelle og 
matnyttige at de passer godt til alle som på en eller annen måte kommer i 
kontakt med arbeid blant barn og unge.

Til sist kommer et skjema som kan være til hjelp ved oppstart.

På fabu.no finner du oversikt over ressurser og materiell fra FAbU (som 
bestilles på shop.frelsesarmeen.no eller mail til fa-handel@frelsesarmeen.no), 
og tips om ressurser fra andre.
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I korpset
Korps som ønsker å starte nye grupper og ønsker hjelp fra FAbU-
ansvarlige i distriktet/divisjonen skal lage en beskrivelse av hva de trenger 
hjelp til. Initiativet skal ligge hos korpset. Men man kan være med å 
inspirere  til å ta initiativ, inspirere til å ha fokus på barn og unge, hjelpe til 
å se med nye øyne, se ressurser de ikke er oppmerksomme på. Hva trenger 
nærmiljøet og hva trenger korpset?

Beskrivelsen bør inneholde

• hvilken aktivitet/gruppe man ønsker å starte

• navn på eventuelle medhjelpere

• tidsperspektiv

Korpset sender søknaden til DHK v/FAbU-ansvarlig

Etter å ha mottatt søknad fra korps vil den FAbU-ansvarlige vurdere hvilke 
korps som kan prioriteres. I tilfeller der FAbU-ansvarlig må prioritere et 
korps fremfor et annet vil FAbU-ansvarlig søke råd fra sin distriktsleder/
divisjonsleder og FAbU HK.

Oppstart og prosess kan se slik ut:
FAbU ansvarlig besøker det aktuelle korpset for å sette i gang prosessen.

• Bønn

• Treffe korpsråd/lederteam

• Utarbeide en felles strategiplan

• Ledertrening med de man har

• Lokalisere mulige (flere) medhjelpere

• Motivasjon

• Hele tiden fokus på at det er korpset som setter ord på hva de trenger
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Hva trenger du for å hjelpe?
Huskeliste for hva en bør tenke igjennom i en oppstartsprosess:

• Hva er hensikten/målet?

• Hvilke menneskelige ressurser har vi/trenger vi?

• Hvilke materielle ressurser trenger vi/trenger vi?

• Hva tenker man langsiktig for denne aktiviteten, hvordan tenkes 
aktiviteten inn i en langsiktig plan for korpset?

• Prosjektoversikt/fremdriftsplan som lages sammen med de som er 
involvert i prosjektet minimum for den perioden den fabu ansvarlige 
skal være med (planlegging, gjennomføring, evaluering).

• Når man har et lederemne: be sammen.

• Ledersamtale.

• Bønn generelt.

• Hva må på plass administrativt:
 » medlemsregistrering
 » politiattester
 » hvordan reklamere for tilbudet
 » hva fins av andre FAbU tilbud; Kurs og arrangement å delta på 
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Ledere
Hvor mange må man være for å starte ei gruppe?

Bygg aldri noe rundt en leder alene, en sterk og flink leder alene er ikke 
nødvendigvis et sunnhetstegn. Man trenger å bygge nye ledere hele tiden.

Faren med for flinke/ivrige ledere:

• ikke avhengig av innspill fra andre

• andre tar ikke ansvar

• mye lettere å gjøre selv, enn å utruste andre 

• bruker samme mennesker hele tiden

• nye mennesker tør ikke melde seg/prøve seg, dårlig selvtillit

Hva gjør vi med det?
De er redd for dårlig kvalitet, likevel:

• en må tørre å delegere og tørre å slippe opp 

• motivere

• tørre å tillate feil

• fange de opp når de feiler, gi mindre/annen utfordring neste gang – 
veiledning

• «smart lat»: i det øyeblikket noen kan 
noe bør de ikke gjøre det, men lære opp 
nestemann i  å gjøre det.

• må ha tålmodighet

• må kjenne de man delegerer til, starte i 
det små

Hvordan bygge opp et 
møte?
Det bør inneholde flere forskjellige ting.  
Det gir variasjon og gjør det gøyere og lettere 
å planlegge, delegere og involvere flere.
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Verktøykassa:

Besøk
Hva tar du med deg? Planlegg det.

• Ta med materiellet som fins, eller 
bestille sammen med de 

• Inspirasjon

• Motivasjon

• Veilede

• Skjema for planlegging

Fadderordning
Lag kontakt med andre som 
driver lik aktivitet, kan være 
vinn-vinn for begge parter
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Telefonoppfølging
Planlegg innhold og lag avtaler for når 
det skal skje.

SOL

Situasjons

Orientert

Ledelse

Tenk gjennom hvor 
mye støtte og hvor mye 
styring trengs.

Kryssbesøk
La to grupper besøke hverandre en 
gang i blant. De som tar imot besøk 
står for program. Kan hektes sammen 
med fadderordning.

Møtestruktur
Tenk elementer i oppbygning av et møte. Det 
gir variasjon for deltakerne.

Og mulighet for lettere å involvere flere ved 
å kunne delegere ulike oppgaver. Dette er 
ledertrening!

Og om noe skulle gå litt på skeis vil antagelig 
deltakerne likevel være fornøyd for det var jo 
noe annet som gikk bra.

medvirkende 
lederstil

rådgivende 
lederstil

delegerende 
lederstil

instruerende 
lederstil

lite styring mye styring

mye støtte

lite støtte
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Lederpakken
Skal ligge på alle korps.
Inneholder:
• I trygge hender
• FAbU håndboka
• Ledersamtalen
• ledergodkjenningsskjemaer
• Frelsesarmeens verdibok
• handlingsplan og vedtekter

Hjelpeskjema
Skjema for hjelp til struktur og huske ulike 
elementer i oppstarten. Se neste side.

Et lite snev av galskap
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En har blitt mange...
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Hvorfor skal vi starte denne gruppen/aktiviteten?

Hva er visjonen?

Hvilke deltagere/målgruppe har vi?

Vær så konkret som mulig.

Hva har vi av lederressurser?

• Konkrete personer og hvilke oppgaver de vil ha

• Tenk på alle små og store oppgaver som kan «settes ut» til andre 
enn hovedledere (forbønn, mat, medl.registrerer, kasserer, lekeleder, 
vert osv)

• Kan man engasjere de i grenseland mellom deltaker og ledere som 
rollemodeller

Hva vil vi starte? Og når?

Hva blir korpsleders oppgave?

Bør være tilstede når en snakker igjennom skjemaet med de som skal 
være med å starte en gruppe. Og så må man vurdere hvilke oppgaver 
korpsleder skal ha utover dette.

Hva trenger vi?

• flere personer

• utstyr

• rom

• penger/økonomi

• medlemsregistrering/medlemsavgift

• administrativt; politiattest osv

Hvordan bygger vi menighet med denne gruppa/aktiviteten?

Ha et lite snev av galskap

Hjelpeskjema ved oppstart




