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Leder- og hjælpererklæring
Som leder i Det Danske Spejderkorps påtager jeg mig ansvar for at udvikle børn og unge gennem aktiviteter, oplevelser og udfordringer, der efterlader stærke og positive indtryk for livet.
I overensstemmelse med korpsets formål vil jeg arbejde for, at børn og unge udvikler sig til selvstændige mennesker, der tager ansvar i samfundet.
Jeg vil skabe et spændende og udviklende miljø, som fremmer deres samarbejdsevner og lader dem dyrke friluftslivet og naturen aktivt.
Jeg har gjort mig bekendt med Det Danske Spejderkorps’ formål, Spejdermetoden og Spejderloven, og jeg lover at gøre mit bedste for
at udføre min ledergerning i overensstemmelse med disse.
I fællesskab med en erfaren leder i gruppen har vi talt om muligheden for et opstartsforløb for mig som ny leder. Forløbet tager udgangspunkt i min nuværende erfaring og gør fx brug af et eller flere af følgende redskaber:
Mentorordning med erfaren leder
Forventningsafstemning mellem enheden og den nye leder
Introduktion til Det Danske Spejderkorps’ værdier, materialer og tilbud
Aftale om videreuddannelse og kursustilbud
Snak om gruppens traditioner og årshjul
Introduktion til de praktiske ting i hytten/området
Snak om gruppens udviklingsplan
Introduktion til medlemssystem, dds.dk og gruppens hjemmeside
Endvidere er jeg bekendtgjort med Det Danske Spejderkorps' samværspolitik, og har med gruppens medlemsansvarlige
aftalt, at der indhentes børneattest i overensstemmelse med Det Danske Spejderkorps’ til enhver tid gældende love.
DATO

DEN NYE LEDER/HJÆLPERS UNDERSKRIFT

Som bestyrelsesformand godkender jeg på bestyrelsens vegne ovennævnte til udnævnelse som leder/hjælper. Jeg indestår samtidigt
for, at lovenes regler for høring, indstilling og godkendelse/valg til ovennævnte lederfunktion er overholdt.
(Gruppe §9-22, division §23-33, korps §34-51).
DATO

BESTYRELSESFORMAND

Leder- og hjælpererklæringen opbevares lokalt i gruppen på sikker og forsvarlig vis. Der laves en kopi til den ny leder.

