UDVIKLINGSPLAN 2020
STOLTE & MODIGE SPEJDERE

Hver spejder skal:
Være stolte over at være i Blackfoot
spejdergruppe og opleve, at vi laver
nogle fede aktiviteter
Jævnligt opleve at kunne og turde
mere, end man tror.
Opleve et rum, hvor fejl kan opleves
som læring og potentiale for
udvikling.

BLOMSTRENDE LEDERGRUPPE

Hver leder skal:
Opleve at være en del af et
anerkendende, positivt og attraktivt
lederfællesskab.
Have det sjovt som leder og føle, at
tiden brugt på spejder giver værdi og
overskud i hverdagen.
Opleve at det er fint at bidrage på
forskelligt niveau.
Som gruppe skal vi:

Som gruppe skal vi:
Skabe gejst og stolthed gennem
fede aktiviteter
Planlægge og gennemføre
aktiviteter og ture med tilpas
udfordring og støtte, så vi skaber
stolte og modige børn og unge.
Skabe et miljø, hvor børn, unge og
voksne oplever en kontrast til skole,
job og hverdag.

Arbejde på at få en god ledergruppe
med god stemning og overskud.
Arbejde på at få flere unge med i
ledergruppen, så dette bliver en
naturlig del af spejderlivet.
Opnå et godt fællesskab på tværs af
ledergruppen og hjælpe hinanden.
Prioritere vores lederfællesskab
gennem ture, uddannelse og
lederpleje.
Have en plan for rekruttering af nye
ledere og en plan for en god
modtagelse af nye ledere.

BLACKFOOT SPEJDERGRUPPE

ROBUST FÆLLESSKAB

Hver spejder skal:
Opleve at stærkt fællesskab på
tværs af Blackfoot spejdergruppe
Opleve at der er en rød tråd i
spejderlivet i Blackfoot
spejdergruppe
Møde andre spejdere i gruppen
ved fælles aktiviteter og ture
Bidrage til interaktion mellem
grenene – fx ved at arrangere et
møde eller en aktivitet for en anden
gren
Som gruppe skal vi:
Arrangere ture og aktiviteter på
tværs af gruppen
Understøtte tværgående
grenarbejde ved at have et godt
lederfællesskab på tværs af
gruppen
Arbejde for en aktiv og engageret
forældregruppe

UDELIV

Hver spejder skal:
Opleve udeliv gennem hele året
Opleve, at spejder- og
friluftsfærdigheder bruges på ture
og lejre
Opleve at blive udfordret i naturen,
fx ved at sove i shelter om vinteren
eller deltage på en kanotur

Som gruppe skal vi:
Prioritere lejrliv i vores aktiviteter
Dyrke turlivet for alle aldre
Inddrage vildmarksgruppen i
spejderarbejdet

