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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 er: Delfinerne, Egå  

 

 

Kort beskrivelse  

I nærheden af vores spejderlokaler har vi både Aarhusbugten (afstand ca. 500 meter, Egåen (afstand ca. 1 

km), Egå Engsø (afstand ca. 2 km) og en mindre bæk, der løber umiddelbart ved lokalerne. 

Vi ønsker at udarbejde noget skriftligt materiale med aktiviteter for børn i alderen 5-8 år, samt lave nogle 

materialekasser, der kan bruges sammen med materialet. Aktiviteterne skal både kunne benyttes af vores 

mikrober, mikrober og minier og tilbydes til nærliggende børnehaver og 0. og 1. klasserne på de 

nærliggende skoler. 

Det er planen at aktiviteterne gøres årtidsbestemte. 

 

Forventet effekt 

Hvad forventer I at få ud af at gennemføre aktiviteterne/projektet? 

Vi forventer at få flere spejdere i de yngste grene, og at flere ikke-spejdere får lyst til at bruge aktiviteterne, 

der således bliver grydeklare og nemt tilgængelige.  

Vi har ofte forældre med som ledere i de yngste grene, og det er derfor vigtigt at nogle aktiviteter er 

umiddelbart klar til brug. 

 

Sammenhæng til Udviklingsplanen 

Hvordan hænger aktiviteterne/projektet sammen med børn leder børn/unge leder unge, friluftsliv og 

ledelsesudvikling? 

Vi synes at vi har mange muligheder for aktiviteter i nærområdet, men mange af vores daglige aktiviteter 

foregår enten ved egen hytte eller i den nærliggende skov. Områderne ved havet, søen og åen kan sagtens 

udnyttes bedre. Og det er vigtigt for os at udbrede vores kendskab til aktiviteter disse steder til andre, i håb 

om, at flere børn kommer ud og måske også får lyst til at være spejder. 

http://dds.dk/udviklingspuljen
mailto:pulje@dds.dk
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Beskrivelse af aktiviteter og handlinger 

Hvad skal der til, for at I når i mål? 

Aktiviteterne skal være grydeklare, dvs. gode beskrivelser med materialeforbrug, antal deltagere, 

forholdsregler (sikkerhed m.m.), tidsramme for den enkelte aktivitete og opdaterede materialer. 

Derudover skal der laves pr-materiale, så børnehaverne og skolerne får kendskab til aktiviteterne og 

hvordan de får fat i materialerne. Måske skal der en introduktion til de første par gange. 

Aktivitetsbeskrivelserne skal både findes på laminerede ark og digitalt, dvs. at de kan findes på gruppens 

hjemmeside, på lokale hjemmesider og på skolernes hjemmesider eller andre steder, der ofte benyttes. 

 

 

Målgruppe 

Hvem laver I projektet for? 

Vores egne spejdere i alderen 5-8 år, lokale børnehaver, og skoleklasser 0. og 1. på lokale skoler. 

Vi har 4 skoler og mange børnehaver i vores geografiske område. 2 af skolerne er kommunens største, idet 

området udbygges voldsomt og mange børnefamilier flytter til. 

Hvis private familier med børn i den relevante alder ønsker at prøve aktiviteterne, er de også velkommen, 

men er ikke umiddelbart vores målgruppe. 

 

 

 

 

Budget  

Vi søger om kr. 8.000 til udarbejdelse af de skriftlige aktivitetsbeskrivelser, indkøb af materialer og udgifter til 

selve pr-aktiviteten overfor målgruppen. 

Materialet skal ligge klart til brug i efteråret 2018, men forhåbentlig fortsætter aktiviteterne også de 

kommende år. 

PR-materiale:  kr. 1.000 

Aktivitetsbeskrivelser: kr. 2.000 

Materialer:  kr. 5.000 

I alt  kr. 8.000 

 

 


