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Kvalitet i spejderarbejdet 

 

Sporansvarlig og instruktør: Jette Rasmussen, Projektkonsulent, Dette Danske 

Spejderkorps 

 

Lørdag den 2. juni: 

Kl. 11.30 Velkommen i sporet, introduktion til deltagere, instruktører og program 

 Forventningsafklaring 

 

Ca. 12: Aktiviteter 

 Medinstruktører: Lærer og unge fra Brejning Efterskole, Spejderefterskole 

 

Kl. 12.00 Hvad er udfordringer for den enkelte unge? 

 Personlige fortællinger fra de unge 

Ca. 12.30 Hvordan skaber vi udfordringer for de unge i vores gruppe? 

 En sandwich i det grønne og erfaringsudveksling i grupper. 

Ca. 13.30 At skabe udfordring for alle og udvikling for den enkelte – en stor udfordring 

for ledere! 

 Kort oplæg og drøftelse 

Ca. 14.15 Lidt frisk luft og et par små aktiviteter i det fri. 

 At være stille, vilde og nysgerrige! 

Ca. 14.45 Hvad siger forskning om unges brug af naturen 

 Kort oplæg med konklusioner fra Projektet: Nature Moves 

 Udveksling af succeshistorier: hvilke rammer skaber vi for godt friluftsliv, 

hvordan kan vi blive endnu bedre til at bruge naturen mangfoldigt i gruppen. 

Ca. 15.15 Unges fællesskaber 

 Kort oplæg om aktuel forskning i Unges fællesskaber. 

Hvad er gode fællesskaber for mig, hvor møder jeg dem og hvordan skabes 

de? v/ungepanel fra Efterskolen 

Drøftelse af: at skabe rum for unges fællesskaber 

Kl. 16 Fælles kaffepause med alle på konferencen 

 

Kl. 16.30 Unge :11-22 år 
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Medinstruktør: repræsentanter for ungearbejdsgruppen i DDS 

 

Kl. 16.30 Hvad siger de unge om godt spejderarbejde? 

Oplæg om nyere forskning, frafaldsanalyse og 2 større undersøgelser på 

troppe og seniorer i DDS. 

Kl. 17.30 Unge faciliterer gruppedrøftelse om: gruppens gode understøttelse af unges 

spejderarbejde, herunder hvordan kan man synliggøre progression i arbejdet 

og den enkeltes udvikling? 

Kl. 18.00 Middag, samlet for hele konferencen 

Kl. 19.30 Netværks og hygge, samlet for hele konferencen 

 

Søndag den 3. juni 

Kl. 8.00 Morgenmad 

Kl. 9.00 Lederrollen 

Medinstruktør: Lone Frankel Goul, Gruppeleder, Hellig Andres gruppe, DDS 

 

Kl. 9.00 Opsamling på lørdag 

Kl. 9.15 Hvis du vil vide hvad de mener, tænker og oplever – så spørg dem dog! 

 Om lederen som rammeskaber for den gode dialog og rum for 

selvstændighed og ansvar – uden pres! 

 Korte oplæg og fortælling vekslende med summeaktiviteter og trio arbejde. 

Kl. 10.30 Kaffepause, fælles for alle på konferencen 

 

Kl. 11.00 Hvordan skaber og udvikler man kvaliteten i arbejdet lokalt? 

 Drøftelse af ideer til udvikling af egen spejdergruppe. 

Kl. 11.30 Opsamling på og evaluering af sporet 

 

Kl. 11.45 Fælles afslutning og oplæg om motivation v. Tommy Krabbe,  

Fælles for hele konferencen 

Kl. 13 Frokost – to go 


