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Udviklingspuljen - Ansøgning 
Det Danske Spejderkorps afsætter hvert år midler til at udvikle attraktive projekter og spejderaktiviteter. I 

2018 tildeles midlerne projekter og aktiviteter, der gør det nære vand attraktivt. Der skal være fokus på 

aktiviteten ved eller på vandet. Det kan være nye aktiviteter ved vandkanten eller på vandet med fx 

tømmerflåder, kajakker eller hvad kreativiteten giver anledning til.   

Dette dokument anvendes i forbindelse med ansøgninger til Udviklingspuljen i Det Danske Spejderkorps. Se 

mere om kriterier på http://dds.dk/udviklingspuljen. Ansøgningen sendes til pulje@dds.dk.  

Ansøger og kontaktperson 

Ansøger: Peder Bodil Spejderne 

Kort beskrivelse 

Vi har inden for de seneste år opstartet familiespejd i gruppen, hvor vi er med til at udvikle de små gennem 

vores friluftsoplevelser, og vi viser dem hvad det vil sige at være spejder. 

Vi ønsker primært at afholde vores spejdermøder udendørs, hvorfor vi hele tiden ønsker at udvide og udvikle 

vores udbud af aktiviteter og oplevelser til vores spejdere. Vi ønsker at møde spejderne i børnehøjde – og 

sætte særligt fokus på deres læring i naturen. Dette er indtil videre primært foregået ved vores spejdergrund 

og nærliggende skov- og naturområder. 

Men vi vil rigtig gerne udvide vores horisont og tilbud til vores spejdere – for det er oplagt for de små, også at 

stifte bekendtskab - og få fortrolighed - med vandaktiviteter i vores nærområder. 

Vi bor tæt på Susåen, og det er nærliggende at tage de små med ned til vandkanten, og udforske den natur 

og det liv, der udspiller sig i og omkring Susåen, året rundt.  

Projektet vi i denne ansøgning derfor vil sætte fokus på, er Livet i vandkanten. Vi ønsker at søge penge til 

vaders og redningsveste, så vi kan tage vores fiskenet og insektglas med under armen - så vi sammen kan 

nærstudere, hvordan livet og naturen udvikler og ændrer sig over året. Vi vil vise de små, at der også ved og 

under vand, sker mange ting, som vi ikke ser og kender til i hverdagen. Vi vil lade dem se, mærke, røre, 

opdage og erfare, at livet i vandkanten byder på mange spændende oplevelser, og samtidig afprøve og 

sætte grænser, som udfordrer den enkelte.  

Forventet effekt 

Vores mål med projektet er at udvikle den enkelte spejders færdigheder og personlighed, samt at give dem 

en større respekt og fortrolighed med vand(aktiviteter).  

Samtidig forventer vi at skabe aktiviteter og oplevelser, der udfordrer og interesserer både ledere og 

spejdere, så kompetencer inden for vandaktiviteter udvides. 

Vi vil fortsat sørge for, at spejd er attraktivt – dette især med fokus på vandaktivitet i vores spejdermøder. 
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Sammenhæng til Udviklingsplanen 

Friluftslivet er udgangspunktet for vores spejderaktiviteter i gruppen, hvor vi ønsker at udbyde et bredt 

udvalg af aktiviteter til vores spejdere – både til lands og til vands. Vi vil bruge naturen til det kreative 

udviklingsrum, som skaber grobund for læring både blandt spejdere og ledere. 

Vi inddrager forældrene aktivt, da de deltager i spejdermøderne sammen med vores familiespejdere. På den 

måde udbreder vi forståelsen for spejderideen, så de kan hjælpe til den udviklende spejdertid. 

Vi lader børnene se og lære med og af hinanden – så de sammen udvikler sig i fællesskab. 

Samtidig styrker vi vores ledere til at udfordre deres færdigheder og kompetencer inden for vandaktiviteter, 

og sikrer at de har og får den rette viden om disse. 

Beskrivelse af aktiviteter og handlinger 

Vi har et stort ønske fra vores familiespejd- og spire-ledere om, at gruppen anskaffer sig nogle vaders og 

redningsveste til børn, så børnene lettere kan få adgang til livet i vandkanten. 

Vores ledere er kompetente på området, og glæder sig til at udforske livet i vandkanten sammen med 

vores spejdere, når udstyret og sikkerheden er i top. 

Målgruppe 

Vores primære målgruppe for projektet er vores frø-spejdere (familiespejdere), men vi vil også kunne tilbyde 

aktiviteterne til vores mindste spire-spejdere (mikro- og minispejdere). 

Budget 

Det ansøgte beløb og et samlet budget for projektet. 

Budget: 

20 Redningsveste – børn 4.800,00 kr. 

5 Redningsveste – voksne 1.400,00 kr. 

15 par vaders – børn 6.750,00 kr. 

Ansøgt beløb: 10.000,00 kr. 

Egenfinansiering på projektet: 2.950,00 kr. 


