
Spejderne bygger en bedre verden
››› Spejderarbejdet er i 2020 unikt og attraktivt for et stadigt større antal børn og unge
››› Spejderne udvikler selvværd, et personligt ståsted i livet og ansvarlighed for sig selv og andre
››› Spejderne tager ansvar både lokalt og internationalt

Pejlemærkerne

Spejd er personligt udviklende
Den personlige udvikling er kernen i spejderarbejdet. Spejdere udvikler færdigheder og menneskelige 
kompetencer. Gennem arbejdet i patruljer eller projektgrupper lærer spejderne at samarbejde, planlægge og 
lede og opnår forståelse for styrken ved forskellighed. Spejdere får fysiske og mentale udfordringer i naturen 
og gennem aktiviteterne. De tør flytte egne grænser. De oplever eventyr både i Danmark og i udlandet. Alle 
spejdere over 15 år har mindst én international oplevelse bag sig – og mange foran sig. Spejdere har og 
udvikler til stadighed tidssvarende metoder, så børnene og de unge bliver selvstændige og samarbejdende 
voksne. Metoderne er også med til at lære spejderne at udvise ansvarlighed over for andre mennesker, 
samfundet og naturen.

Spejd er meningsfuldt
Børn og unge oplever, at de som spejdere får et udbytte af deres fritid, som giver mening i deres hverdag og 
i det samfund, de er en del af. Spejdere møder glæde og begejstring hos lederne og får livsmod. Respekt 
for andre mennesker og andre kulturer er centrale elementer i spejderarbejdet. Spejdere mødes i naturen 
og behandler den og miljøet med respekt. Spejderloven og spejdermetoden opleves som værdifulde og 
relevante i planlægningen af det daglige spejderarbejde. Spejdere tager udfordringer op og går gerne nye 
veje i de fællesskaber, hvor de færdes.

Børn og voksne har et levende samspil
Som spejder oplever du at være respekteret og væsentlig for fællesskabet, som den du er. Lederne er 
nærværende og viser spejderne opmærksomhed i forhold til deres hverdag. Lederne giver spejderne den 
nødvendige tid og vejleder dem i gennemførelsen af deres aktiviteter og udvikling. Lederne er rollemodeller 
og inspirerer spejderne til at sætte udfordrende mål, som de støtter spejderne i at nå. Spejderledere møder 
den enkelte spejder, hvor han eller hun er i sin udvikling og tilpasser udfordringerne til de enkelte spejdere. 
Lederne fornyer måden, spejderne mødes og er sammen på de aktiviteter, der skal bidrage til at nå korpsets 
formål. Lokalt tilpasser lederne aktiviteterne til spejdernes ønsker. Lederne danner netværk med andre 
ledere og støtter spejderne i at danne netværk på tværs af organisatoriske og geografiske grænser.



Det er attraktivt og personligt udviklende at være leder
Lederne sikrer kvalitet og mening i spejderarbejdet, og derfor stiller grupperne konkrete og høje krav til 
dem. Lederne reflekterer over deres arbejde og arbejder med at leve op til de skiftende behov og ændrede 
adfærdsmønstre hos børn og unge. Alle er forpligtede til at videreuddanne sig gennem en lederuddannelse, 
der bygger på læring for livet. Uddannelsen baserer sig på spejdernes værdigrundlag og metoder. 
Uddannelsen er ikke-formel og praksis-orienteret og nyder høj anerkendelse i uddannelsessammenhænge 
og på arbejdsmarkedet. Lederne er ambitiøse og yder en god indsats, hver gang de er sammen med deres 
spejdere.

Vi har et fælles spejderarbejde i Danmark
Der er et stærkt samarbejde mellem spejderne i Danmark, som fremmer aktiviteter for spejdere, synlighed, 
højtprofileret lederuddannelse og netværk. Spejdernes organisering er åben og gennemsigtig. Bevægelsen 
har en strategisk ledelse, der sikrer udvikling af mål og metode, så spejderarbejdet forbliver aktuelt og 
attraktivt. Børn og unge engagerer sig og har indflydelse i bevægelsens demokratiske beslutningsproces.

Spejd bidrager til samfundets udvikling
Spejderne har i fællesskab påtaget sig at bidrage til samfundets udvikling – lokalt og globalt. Vi bygger 
bro mellem kulturer og religioner og går på tværs af geografiske distancer. Vi søger lighederne og lærer 
af forskellene i en åben dialog. Vi er anerkendt for at være et tilbud til mange forskellige børn og unge 
fra alle dele af samfundet og på tværs af kulturer. Vi tilpasser os de forandringer, der sker i familie- og 
samfundsstrukturen. Vi forbedrer børn og unges forhold i samfundet, og vores holdning bliver hørt, f.eks. 
med hensyn til børns udfoldelsesmuligheder, sundhed og rettigheder. Vi er pædagogiske frontløbere, f.eks. 
bruges spejderarbejdets metoder og principper i forskellige ungdomsuddannelser.


