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Udviklingspuljen     den 17. april 2017 

Det Danske Spejderkorps 

Bie Andersen  

 

 

 

Kære Bie 

På tværs af spejderkorpsene i Frederikssund kommune planlægger spejdergrupperne et projekt for aldersgruppe 

13 – 18 årige spejdere. Der er truffet en politisk beslutning, om at udvikle talenter indenfor hele fritids- og 

kulturområdet. Der har været arbejdet overordnet med at forme projekter i talentråd i kommunen.  

Spejderne arbejder med friluftsliv og udvikling af friluftsliv både for den enkelte spejder og i grupperne generelt. 

Projektet tema er: Naturambassadører 

 

Formål:  

At skabe gode rammer for læring og udvikling af talenter på tværs af kommunens spejdergrupper. Dele viden og få 

indsigt omkring, hvordan vi bruge naturen i spejderbevægelsen. Naturambassadørerne får viden om, hvordan de 

formidler naturoplevelser og friluftsliv både overfor borgerne i Frederikssund kommune, turister og besøgende i 

kommunen, spejderne i egen gruppen og på tværs af kommunes spejdergrupper og f.eks. elever på 

uddannelsesinstitutioner i Frederikssund. 

 

Målgruppe: 

13 – 18 årige spejdere 

 

Metode:  

Hvordan skaber vi de bedste rammer for læring i friluftslivet om både det at bruge naturen og beskytte naturen? 

Hertil udvikling af redskaber omkring kommunikation, formidling og aktiviteter. 

Udvikle aktiviteter og få indsigt i hvilken betydning udeliv, natur og bevægelse har for læring. 

Vi påtænker, at inddrage Skovskolen under København Universitet, til at udvikle og afvikle talentforløbet for de 

deltagende spejdere.  

 

Tidsplan: 

Vi bruger skoleåret 2017/18 til projektet. Ved afslutning får hver deltager et diplom for gennemført projekt. 

Vi planlægger med et opstartsmøde i juni, fælles week-end: ”Dig selv som formidler” i starten af skoleåret, herefter 

3 korte kurser fordelt over skoleåret med hver deres tema f.eks. naturformidling og friluftformidling.   

 

Indhold: 

• Projekterne har fokus på udeliv, naturens gang i løbet af året  

• Viden om, hvordan vi bruger og beskytter naturen 

http://www.dds.dk/ege


 

 

 

 
Ege division varetager interesserne for spejdergrupper i Ege Division i Det Danske Spejderkorps og kommunerne Halsnæs, Frederikssund og Egedal. 

 

Side 2 af 2 
 

Ege Division 

http://www.dds.dk/ege 
© 2010 / OD 

 

• Mad fra naturen 

• Varme fra naturen 

• Beskyttelse af miljøet og biodiversitet 

Budget: 

Vi søger om 20.000 kr.  

Det samlede budget for projektet er på ca.70.000 kr. hvor af kommunen har afsat ca. 45.000 kr.    

Der er afsat penge i kommune til opstart af projektet. Vores mål med projektet et fagligt kompetenceløft inden for 

friliftliv og naturformidling. Deltagerne får udviklet deres spejdertalent både om naturen og formidling. 

 

Vi ønsker et professionelt forløb. Det kræver flere midler end dem kommunes støtter med. Så vi ansøger om tilskud 

til projektet på 20.000 kr. Disse penge skal primært anvendes til at planlægge og afvikle kursusforløbet på week-

enden på Skovskolen og med deres instruktører.    

   

Formidling af projektet: 

Vi vil efter projektets afslutning bruge naturambassadørerne, som et aktivt i vore tilbud til divisionens grupper. Hvis 

vi får succes med projektet og der er vilje og ønske fra de øvrige spejdergrupper i division starter vi gerne lignende 

forløb i de 2 andre kommuner, som Ege division dækker.  

 

De bedste spejderhilsner 

Ege division  
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