
 

 

Kære spejder 

Vi håber, du har lyst til at bidrage til vores kursus i udviklingsplanen fredag aften på 

Korpsrådsmødet og her er lidt mere information om, hvad vi har brug for af dig, som vil holde 

et oplæg, have en stand eller bidrage med en aktivitet. 

Udviklingsplanen består af 5 hovedtemaer, og det er indenfor disse temaer, vi gerne vil have 

dit bidrag. Vi har desuden opdelt temaerne i 3 niveauer: viden (1), inspiration til aktivitet (2) 

og omsætning til praksis (3). Hvert niveau har forskellige krav til læringsmål, hvilket vi har 

beskrevet nedenfor sammen med beskrivelsen af hvert niveau.  

Du finder link til udviklingsplanen her: https://dds.dk/artikel/ny-udviklingsplan-se-udkast-her 

Niveau 1 

Niveau 1 er det informative niveau, hvor oplægsholderne præsenterer det pågældende tema 

på udviklingsplanen. Her bliver deltagerne klogere på tankerne bag temaet, og hvilke ting 

der rører sig i vores bevægelse og i samfundet, der spiller ind i temaet. Vi har allieret os med 

Korpsledelsen og Korpskontoret til dette niveau.  

Niveau 2 

Niveau 2 er det praktiske niveau, hvor deltagerne skal begrave fingrene i muldet. Her skal de 

bl.a. få inspiration gennem indsatser, som I fx allerede har held med inden for det givne 

tema. Det kan fx være i form af aktiviteter med upcycling af affald i forbindelse med temaet 

’Bæredygtighed i børnehøjde’, eller rappelling ned fra taget i ’Urban scouting’, eller andre 

gruppers tips og tricks til at blive ’Flere ledere’. 

 

Udover at lade kursisterne prøve noget aktivt eller sjovt, skal I gerne inspirere dem til, 

hvordan de kan arbejde med udviklingsplanen derhjemme. Hvis I mener, at I bedst kan 

brænde igennem foran en projektor, er det også en mulighed, da der også vil være kursister, 

der er mere til inspiration til aktiviteter gennem præsentation fremfor selv at være i ilden.  

 

Niveau 3 

Niveau 3 er det reflekterende niveau, hvor vi både enkeltvis og i fællesskab reflekterer over, 

hvorfor netop dette tema er relevant for vores bevægelse, og hvordan deltagerne kan sætte 

det i spil i egen gruppe, division, center, løb eller andet. Her handler det om at omsætte 

udviklingsplanen til praksis i egen enhed, fx i form af input til sin egen lokale udviklingsplan. 

 

Sådan forløber kurset 

Der vil være flere moduler pr. niveau og tema, og som udgangspunkt skal alle kursisterne 

igennem første niveau under alle 5 hovedtemaer i udviklingsplanen. Derudover forventes 

deltagerne at have gennemført minimum et af de 2 andre niveauer under hvert hovedtema. 

Det kan fx illustreres ved hjælp af en grafik som nedenstående figur, hvor hver del af 

pentagonen svarer til de tre niveauer inden for et hovedtema.  

 

Det forventes, at hvert niveau tager et sted mellem 20-30 min. 

at gennemføre. 
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Læringsmål 

Da vi i år afholder et kursus i stedet for et inspirationstorv, betyder det, at vi skal stille skarpt 

på læring. Jeres inspiration er rigtig vigtig for, at kursisterne får lært noget om temaerne i 

udviklingsplanen. I bedes derfor overveje, hvad kursisterne får med hjem og formulere det 

som læringsmål. Hvis I er på niveau 2 ville det være oplagt at bruge ord og vendinger som: 

“Kursisten får kendskab til hvordan vi arbejder i …” eller “kursisten har gjort sig overvejelser, 

om hvordan de kan arbejde med … i egen gruppe” 

På niveau 3 kunne det være oplagt at bruge formuleringer som: “kursisten har reflekteret 

over, hvorfor … er vigtigt” eller “kursisten har diskuteret … perspektiver på …” eller at 

“kursisten har arbejdet med redskabet XX som bidrager til gruppens egen udviklingsplan”. 

Disse input vil indgå i kursusbeviserne, så hver enkelt deltager får et personligt kursusbevis 

tilsendt efter korpsrådsmødet. 

 

Vi vil gerne have, at I som oplægsholder eller facilitator kommer med hver jeres bud på, hvor 

mange deltagere I kan have ad gangen, så der kan skabes et godt flow gennem hele kurset.  

 

Derudover forventes det, at deltagerne får et “produkt” med hjem til deres grupper, som de 

kan arbejde videre med efter kurset. Der er udarbejdet nogle forslag, man kan tage afsæt i, 

men I er selvfølgelig velkomne til at gøre sig sine egne overvejelser. 

 

Niveau 1: 

Faktaark, som kan bruges til en diskussion i gruppen om, hvad blev kursisten mest 

overrasket over.   

Oplæg til at kursisten udarbejder sit eget infokort til at fortælle om, når kursisten kommer 

hjem i gruppen  

Quizzer, som kursisterne kan bruge i egen gruppe og teste sine medlederes viden inden for 

de forskellige temaer. 

 

Niveau 2: 

Værktøjer - Modeller, metoder er gode tips og tricks I som facilitatorer bruger. 

God inspiration til, hvordan I arbejder med de forskellige temaer. 

Netværk - få skabt kontakt til andre grupper om at samarbejde omkring at arbejde med 

udviklingsplanen 

 

Niveau 3:  

Ideer - hvordan kan man gøre noget nyt og noget der måske ikke er set eller prøvet før 

Dilemmaer og refleksioner - hvilke prioriteringer skal I lave hjemme i gruppen. 

Ta’ med debat tag snakken omkring temaerne med hjem i gruppen  

Planer - Lav din egen miniudviklingsplan til, hvad I kan gøre som gruppe, som enhed eller 

hvad du kan gøre som leder. 

 

Har I spørgsmål til, hvordan det kan lade sig gøre, eller savner sparring til “produkt” eller 

noget helt tredje, er du mere end velkommen til at tage fat i os på udviklingsplan@dds.dk. 

Så vil vi gøre vores bedste for at svare hurtigst muligt. 

 

Med spejderhilsen 

Jonathan, Julie, Frederik, Niels og Bie 

mailto:udviklingsplan@dds.dk
mailto:udviklingsplan@dds.dk

