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Evaluering af forløb med 
fritidsordningerne på Ordrup og 
Skovgårdsskole  
 

Ordrup Gruppe ønsker at lave en 360 grader evaluering af forløb med 4 gange spejdermøder i september 
2017. Her indgår kommentarer fra børn, forældre og GFO-personale. Desuden vil vi diskutere forløbet blandt 
gruppens ledere. Der vil særligt blive lagt vægt på at vurdere værdien af at børnene kan gå til spejder om 
eftermiddagen mod de vanskeligheder der ligger i at have lederkræfter som er til rådighed på dette tidspunkt.  

 

Kommentarer fra fritidsordningerne 
Skovgården GFO har været meget glad for samarbejdet med Ordrup Gruppe. 
 
Børnene har givet udtryk for stor tilfredshed og glæde, hvilket bl.a. også viser sig ved, at der er flere af 
børnene, der er fortsat med at gå til spejder. 
 
Der har været rigtig fin styr på organiseringen fra Ordrup Gruppes side, og der er blevet udvist stor 
tålmodighed i forbindelse med afhentning af børnene i GFO'en 
 
Vi har naturligvis været glade for at tilbuddet var gratis. 
Vi beklager, vi ikke var klar ved afhentning hver gang. 
 
Vi vil meget gerne deltage i lignende en anden gang. 
 
Mvh 
Mikael Blom-Hansen, 
Skovgården GFO, 
Skovgårdsvej 56, 2920 Charlottenlund. 

 

Ordrup skole GFO var repræsenteret ved Guro Søbstad 

 Hej  

Tak for et rigtig godt forløb. Jeg ved at "mine" piger fra Ordrup har været meget glade for det, og at der også 
er et par stykker der gerne vil gå til spejder. 

 

Her er en kort evaluering fra os. 

1. Vi blev spurgt om at være med, og valgte at tilmelde en hele pigegruppen fra 3.c på Ordrup skole, med 
det formål at styrke fællesskabet i gruppen. 

2. Pigerne syntes der har været spændende, og lærerigt, og siger selv at de har prøvet nogle ting som de 
ikke har prøvet før. De syntes også det var sjovt at hjælpe de mindre piger fra Skovgårsskolen. 
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3.  Det har været god information fra jer undervejs, hvilket har været meget rart for mig som pædagog, da jeg 
kunne forbedrede pigerne inden vi skulle afsted med hvad de skulle lave. Det var med til at skabe en 
tryghed, især blandt de lidt usikre piger. 

4. Det var rigtig fint at det var et gratis forløb, sådan at alle havde lig mulighed for at deltage. 

5. Alt i alt var det et rigtig godt forløb. Vi vil meget gerne komme med  til et lignende forløb en anden gang. 

Tak for jeres indsats, og positive tilgang til børnene. 
 

Mvh Guro Søbstad 

 

Der var god opbakning fra ledelsen på begge skoler 

 

Skt. Josefsøstrenes skole blev inviteret men deltog ikke 

 

Kommentarer fra børn 
Der deltog i alt 16 børn fordelt på 6 fra 1. klasse og 10 fra 3. klasse. 

Som afslutning på det sidste møde blev pigerne spurgt om hvad de havde syntes om disse fire gange 
spejder. Der var kun positive tilkendegivelser også når de blev spurgt hvad der kunne have været bedre og 
der var noget der havde været kedeligt. 

Det var meget forskelligt som pigerne syntes de havde fået ud af at deltage. Det meget nemme løb med 
havregrynsspor var lige i øjet for de yngste og de ældre talte bl.a. om at være gode kammerater. 

I alt 6 piger er efterfølgende blevet meldt ind i gruppen. 

 

Kommentarer fra forældre 
Forældrene kom kun med positive kommentarer. Rigtigt mange ville melde deres piger ind på stedet hvis 
tilbuddet fortsatte om eftermiddagen. Nogle forældre var tilbageholdene overfor at (junior-)møde kl 18:30 til 
20:30 vil være for sent på dagen. 

 

Lederne i Ordrup Gruppe 
Positive erfaringer::  

Der var mindst tre ledere involveret i afviklingen af hvert enkelt møde. Alle ledere syntes det var rigtigt sjovt 
og hyggeligt. Der var en meget positiv stemning og alle pigerne kastede sig ud i aktiviteterne med 
entusiasme. 

Det har været relativt enkelt at lave detaljeret program for de fire møder. P.gr.a. ledernes erfaring og vores 
gode fysiske forhold var det også relativt enkelt at lave ændringer på stedet som f.eks. den dag der var bål & 
kniv på programmet og det stod ned i stænger.  De fire programmer vedhæftes. 

Vores almindelige mini (Blåmejse) møde begyndte i umiddelbar forlængelse af GFO-spejdermøderne. Det 
betød at både pigerne og deres forældre umiddelbart kunne se hvordan de kunne begynde til spejder.  
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Samarbejdet med GFO-personale var præget af velvilje og alle var orienterede mod løsninger for at få 
enderne til at mødes. 

 

Forbedringer til næste gang:  

x Det er nødvendigt at GFO’erne bidrage til samarbejdet med at bringe pigerne hen til hos. Det kræver 
for mange leder kræfter at skulle gå til skolen, finde børnene, krydse af på liste og gå tilbage til 
hytten. Det gav flere gange forsinkelser i at begynde programmet og dermed vanskeligheder med 
afviklingen af mødet.  

x Kommunikationen med skolefritidsordningerne var den største udfordring denne gang. Vi tror det vil 
være nemmere næste gang men vil fortsat kræve betydelige kræfter både i planlægningsfasen og 
under selve forløbet. 

 

Økonomi 

Vi havde stor glæde af den økonomiske støtte fra DDS. Det var en betydelig fordel at vi ikke behøvede 
opkræve deltager betaling. Desuden kunne vi bl.a. indkøbe ”reklame materiale” i spejdersport så pigerne fik 
noget med hjem allerede første gang de deltog. 

 

Skal projektet gentages og/eller udbredes? 

Ordrup Gruppe vil meget gerne lave et tilsvarende forløb i 2018. 

Desuden vil vi bidrage med at udbrede viden om konceptet via det lokale Samråd.  

 

Konklusion 

Gruppen har brugt betydelige lederressourcer på at udvikle og afprøve konceptet. Vi glæder os især over 
den synlighed som det har givet os. At 6 piger har valgt at fortsætte til spejder, er naturligvis en gevinst og vi 
synes det har været det hele værd. 

 


