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Udviklingspuljen - Ansøgning 
Dette dokument anvendes i forbindelse med ansøgninger til Udviklingspuljen i Det Danske 

Spejderkorps. Se mere om kriterier på http://dds.dk/udviklingspuljen. Ansøgningen sendes 

til pulje@dds.dk.  

 

Ansøger og kontaktperson 

Hvem er ansøgerne og kontaktpersonen. Skarridsø Gruppe – 3404 Kontakt: Henrik Engel 

formand 

 

Kort beskrivelse af opgaven/indsats/handling 

Vi vil lave et arrangement der skal forberede lederne til at udvikle og sikre patruljetanken i vores trop. Som et 

led i vores udviklingsplan skal vi via implementering af patruljetanken skabe en større fastholdelses effekt i 

vores trop. 

Dette vil vi gøre via en udviklingsdag hvor lederne i vores gruppe skal arbejde med fællesskab og 

patruljetanken. Vi håber på at forbundet kan hjælpe med et program og indhold. Vi vil gerne være et sted 

uden for vores normale rammer uden alt for meget transport. 

Og lære noget om at arbejde med patruljer og patrulje systemet. Forberedelse af patruljetanke, 

konfliktløsning i patruljen, styring/guidning og positiv påvirkning af patruljen. 

 

Formål 

Implementering af patruljer og patruljetanken. Som skal skabe fastholdelse af tropsspejderne og de 

grundlæggende spejder ideer. Lederne skal have et fællesmål og være enige om hvordan det 

implementeres og bruges. 

 

Mål 

Lederne skal via inspiration og selvforståelse af hvad patruljearbejdet indeholder være i stand til at 

implementere patrulje tanken og patrulje opdelingen i vores eksisterende trop.  

 

Målgruppe 

For hele gruppen og lederne. Problemer er dog mest præsent i vores trop. Men arbejdet med 

implementering af patruljearbejdet skal koordineres og ensrettes på gruppe niveau. 

 

Forventede effekt 

Bedre fastholdelse af trop og mere fokus på spejderværdierne og troppens uddannelses niveau hæves. 
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Formidling 

En arrangements- og forløbs beskrivelse der kan genbruges. 

 

Milepæle / Tidsplan 

En arbejdsdag/weekend som kickstarter det kommende års udviklingsperiode. Gerne så hurtigt som muligt. 

 

Evaluering 

Ved at fastholde at patruljeopdelingen skal ske og forløbe succesfuldt. Og fastholdelses graden af 

tropsspejderne. Troppens vurdering af arbejdet. 

 

Budget  

10.000 kr.  Betaling af foredragsholder 

 Betaling af lokation at mødes på 

 Eventuelt forbrug i forbindelse med arrangement af grej, ting og materiel.  

 

Nærmere udspecificeret budget efter nærmere klarlægning som vi håber at opnå sammen med Korpset. Vi 

håber på input omkring hvordan og hvilke erfaringer der ligger omkring dette med at implementere 

patruljearbejdet. 

 

 

 


