UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020
Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder,
og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer.

S

pejderoplevelser skal være udtryk
for det, der er fedt, sjovt, vildt og
udfordrende.
Vi skal skabe en spejdertid for børn og
unge, der udvikler dem, lader dem vokse
og giver dem lyst til at tage ansvar. Lige
meget om man er spejder i tre uger, tre
måneder eller tre år, skal det være en tid,
man husker.
Det lykkes vi med, når vi har stærke
spejdergrupper med dygtige ledelser, der
arbejder ud fra vores grundlæggende metode og vores store arsenal af muligheder.
Og det er netop grupperne, der er udviklingsplanens omdrejningspunkt. Vores
mere end 400 grupper danner tilsammen
hele fundamentet for Det Danske Spejderkorps. Det er her spejderlivet leves til
dagligt, og det er ude lokalt i de enkelte
grupper udviklingen skal tage sit afsæt,
hvis hele Det Danske Spejderkorps skal
rykke sig.

Disse tre er afgørende elementer i spejderlivet. Men det givende spejderliv, der
gør indtryk, leves sammen med andre.
Derfor har vi også et mål om at blive
endnu flere spejdere. Vel at mærke ikke
fordi flere spejdere i sig selv er et mål,
men fordi flere spejdere giver flere og
større muligheder for at sætte et varigt
aftryk hos den enkelte spejder og på det
samfund, vi er en del af.
Målet om at gøre indtryk medfører
også et fokus på, hvordan vi udtrykker os.
Sproget, vi bruger, har stor betydning for,
hvordan korpset udvikler sig fremadrettet. Ord har en evne til at skabe plads til
udvikling.
Derfor skal vi have fokus på fortællingen af de gode, nærværende spejderhistorier - både af den enkelte spejder og
gruppens arbejde – til hinanden, lokale og
nationale medier.

Udviklingsplanen har fokus på:
• Ledelsesudvikling
• Børn leder børn - unge leder unge
• Friluftsliv
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L

edelse er en af hjørnestenene i
Det Danske Spejderkorps. Lederne
udgør en af grundpillerne i korpsets
arbejde med børn og unge. De skaber
rammerne, inden for hvilke spejderne kan
boltre sig frit, og hvor man får en tommelfinger opad for at lave alt andet end det,
der allerede var defineret.
Spejderlederne er de interesserede
unge og voksne. Det er dem, der spørger
til spejderne, fordi de har en oprigtig
interesse – ikke fordi de skal. De er de
voksne venner, der ikke er læreren, forælderen eller den jævnaldrende kammerat.
Voksne, der bringer sig selv i spil og er
i øjenhøjde uden at gå på knæ. Voksne,
man har tillid til, og som sætter deres positive aftryk på børnene og de unge, der gør
indtryk og giver selvtillid.
På de mange uddannelser og kurser
hos os kan lederne finde sammen, søge ny
inspiration og få luft under ambitionerne.
At lede i Det Danske Spejderkorps handler
i høj grad om at skabe rammer for projek-
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ter og oplevelser, børn og unge kan være
medskabere af, og samtidig bruge en form
for situationsbestemt kaosledelse – at
finde hoved og hale i det kaos, der indimellem kan opstå, når man har at gøre med
friske, initiativrige og åbne børn og unge.
Derfor er et stærkt lederfællesskab
på tværs af grupperne i korpset vigtigt.
Det gør det nemt at få inspiration til nye
spændende projekter og ideer til at tackle
forskellige situationer.
Et tydeligere fokus på fællesskabet
blandt lederne skal også bidrage til at
flere får lyst til at blive – og blive ved med
at være – leder. Spejder skal gøre indtryk
gælder alle – også lederne. Derfor skal
nye ledere i højere grad på introduktionskurser, og nuværende ledere skal på fede
og udfordrende kurser, der gør det endnu
sjovere og mere givende at være leder.
Samtidigt kan et stærkt lederfællesskab
også styrke de enkeltes lederes kompetencer.
Et korps af kompetente ledere vil gøre
indtryk på det omkringliggende lokalsamfund, fordi korpset bliver en attraktiv
sparringspartner, der er til gavn for både
spejdere og resten af samfundet.
De sidste års arbejde med “den Attraktive
Spejdergruppe” er et godt eksempel på
god ledelsesudvikling. Projektet har været
centralt i vores positive medlemsudvikling.
Her er der fokus på holdånd, ambition,
forenkling og ledelse. Den Attraktive Spejdergruppe er stadig central i vores ambition om at udvikle ledelserne, så vi kan
skabe endnu bedre oplevelser for endnu
flere børn og unge i de kommende år.
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B

ørn leder børn. Det er vores legoklods. Det er spejderbevægelsens
DNA, fordi det grundlæggende
dækker over en tilgang til, at børn og
unge selv er de bedste forbilleder og
ledere for andre børn og unge. Vi stiller
positive forventninger til børn og unge,
og de får et ansvar, de kan vokse med –
alene og i fællesskab med andre.
Børn leder børn-princippet er med til at
gøre ledelse og spejder til noget, der sker
i øjenhøjde. Det er børnene og de unge
selv, der skaber fede og sjove aktiviteter
og gennemfører dem. De voksne ledere
er med på sidelinjen, mens det er spejderne, der planlægger og gennemfører
patruljeturen eller bygger indianerhulen i

det lokale krat. Det er børnene, der udfordrer børnene. Det er de unge, der lærer
af de unge. Det er børnene, der bevæger
børnene. Det er de unge, der udvikler de
unge. Det er learning by doing, udvikling i
medskabelse og man kunne blive ved.
Børn leder børn er et princip, der sætter
aftryk. Først på spejderne selv og dernæst
på deres omgivelser i form af børn og
unge, der er vokset, fordi de er blevet
udfordret, bevæget og udviklet.
Det Danske Spejderkorps skal med
grupperne i spidsen i højere grad interagere med det omkringliggende lokale
samfund, så vores metode og formål
opnår endnu større udbredelse – vi skal
være en attraktiv sparringspartner om
børn og unges udvikling.
PLan-kurserne er et eksempel på, hvordan
unge leder unge for alvor bliver anvendt i
praksis. Flere og flere unge spejdere har
de seneste år været af sted i efterårsferien, og konklusionen er klar: Det er en uge,
der gør indtryk. Her bliver løsningerne
ikke givet – de skal findes i samarbejde
med ens nye venner.
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S

pejderliv er friluftsliv. Naturen har
det hele. Den er på én og samme
tid soveplads, spiseplads, legeplads, udfordrende adventure-bane og
refleksionsrum. Der er højt til loftet i mere
end én forstand og ingen vægge, der står
i vejen, når fantasien får frit løb. Der er
plads til at lave alle mulige fede og sjove
aktiviteter.
Naturen står klar med masser af udfordringer året rundt. Lige meget om man har
t-shirt eller dunjakke på, er der mulighed
for at prøve sig selv af. Friluftslivet danner
udgangspunktet for spejderlivet. Et spejderliv i det fri er mere end rafter og bål.
Det er konstant udvikling, når friluftslivets
kreativitet hele tiden sættes i spil og skaber nye, sjove og udfordrende oplevelser,
der gør indtryk.
Adventurespejd er et eksempel på,

hvordan naturen giver plads til udfordrende, vilde og kreative aktiviteter. Rammerne er udvidet. Naturen, landskabet,
mørket, årstiderne og fællesskabet bliver
inddraget som kreativ med- og modspiller.
Samme elementer bliver også sat i
spil, når familiespejd for de mindste er
allerbedst, eller juniorturen bliver det, man
snakker om mandag morgen i skolen.
Friluftsliv er også tid til dybere refleksion under stjernehimlen, ved lejrbålet eller
under vandreturen, ligesom det indebærer en respekt og forståelse for naturen.
Vi skal være trendsættende friluftsforbilleder, der åbner naturen op for det
omkringliggende lokalsamfund.
WOOP-app’en er et eksempel på nytænkende friluftsliv, der er blevet en
kæmpesucces – den har gjort og gør
også stort indtryk blandt
folk, der ikke er spejdere.
Naturen indtages på
en ny og kreativ måde.
Et par klik på telefonen
og du og dine venner
er i gang med en leg i
naturen.
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FÆLLES AMBITIONER

FOTO: MADS GODVI N JENSEN

Vi har, i Det Danske
Spejderkorps,
ambitioner om:

U

dviklingsplanens fokus på,
at spejder skal gøre indtryk
gennem ledelsesudvikling,
børn leder børn - unge leder unge og
friluftsliv har naturligt affødt en række
ambitioner.
På tværs af ambitionerne inden for
hver af de tre fokusområder, har vi,
som nævnt, et mål om at blive flere.
Flere spejdere skal blive ved med at
være en del af spejderfællesskabet,
og endnu flere skal blive en del af det.
Alle skal have en ven, der er spejder.
Det frugtbare patruljeliv leves, når
der er flere patruljer i samme aldersgrupper. Det giver endnu flere muligheder for udviklende udfordringer,
man kan vokse med.
Derfor arbejder vi hen imod, at alle
spejdergrupper bliver flere patruljer.
Det kan være med til at give en unik
platform for et endnu federe spejderliv
– og for et spejderliv der gør indtryk.
Ambitionerne er fælles for os alle
sammen. De lokale virkeligheder
ser meget forskellige ud, men det er
afgørende, at de fælles ambitioner,
som udviklingsplanen her indeholder,
afspejles i gruppernes arbejde og deres udviklingsplaner som ambitiøse og
realistiske mål for fremtiden. For det
er i grupperne, at den store udvikling
tager sit afsæt.
Udviklingsplanen “Spejder skal gøre
indtryk” revideres på Korpsrådsmødet
i 2016.

Hvis alle spejdergrupper
blev én patrulje mere om
året, så ville vi i år 2020
gennemsnitligt være over
100 medlemmer i hver
gruppe. Det ville betyde at:
• Det Danske Spejderkorps’ medlemstal steg
fra 27.500 til 43.000
• Hver gruppe ville i gennemsnit have adgang til
48 % flere forældre som
aktive ressourcer
• Hver spejder ville have
48 % flere spejdervenner
at dyrke spejderlivet med
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At udvikle ledelse ved:
• at have en tydeligt formuleret og anvendt
ledelsestilgang
• at skabe ambitiøse og attraktive ledelser,
der arbejder aktivt med visioner
• at anvende spejdermetoden til ledelsesudvikling
• at styrke uddannelsen af ledelser gennem
at:
• fokusere på ledelsesgruppen og lederfællesskaber
• fokusere på uddannelse i grupperne/
enhederne lokalt
• have et velfungerende opstartsforløb
for nye ledere, som alle nye ledere deltager i
• alle ledere årligt deltager i uddannelsestilbud
• netværk, der giver sammenhold, erfaringsudveksling og vidensdeling
• at udbyde tilbud, om hvordan spejderbevægelsen, Spejdermetoden og -idéen kan
anvendes i det lokale samfund
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At udvikle “børn leder børn
– unge leder unge” ved:
• at anvende børn leder børn-princippet i alle
vores spejderaktiviteter
• at styrke patruljesystemet
• at være en aktiv sparringspartner om børn og
unges udvikling i skolen og samfundet
• at inddrage spejderforældre aktivt, og udbrede forståelsen for Spejderidéen, så de
bidrager til en udviklende spejdertid
• at afholde events for trops- og seniorspejdere
baseret på patruljesystemet
• at interagere med det lokale samfund så
vores metode og formål opnår endnu større
udbredelse
• ved at påvirke debatten lokalt såvel som
nationalt
• ved at samarbejde med andre aktører

At udvikle friluftsliv ved:
• at friluftslivet er udgangspunkt for spejderaktiviteter
• at vi bruger naturen som et kreativt udviklingsrum
• at tænke friluftsliv ind som en aktiv metode i
vores uddannelser
• at vi åbner naturen for alle gennem aktiviteter arrangeret i samarbejde med andre
aktører på området, der viser naturens alsidighed som værende alt fra refleksionsrum
til legeplads
• at vi udvikler og afholder aktiviteter som adventurespejd, hvor naturen og spejderlivet
bliver sat i fokus, og som viser omverdenen
nye måder at dyrke friluftsliv
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