
Herfølgespejdernes udviklingsplan
Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering

Ledere
Lederudvikling Udvikle/teambuilde/gejste lederne til at 

udvikle sig både fagligt og socialt.
Vi inviterer oplægsholdere, inspirerende personer, 
naturnørder og lignende til at booste lederne. Dette 
også for at lære nye faglige færdigheder, men også 
lære nye ting sammen som et team. 

Vores ledere føler sig inspireret, godt klædt på 
og fulde af energi, der smitter af på spejderne.

Løbende indtil 
GRM 2024

Lederrekrutering Vi skal sikre flere ledere til gruppen og 
de ledere vi har, skal vi fastholde

Det skal være rart at være hos os, tonen skal være 
god og vi beholder vores mentorordning. Ved 
spejdermøder hvor forældre viser interesse, taler vi 
med dem og inviterer dem til at være med. 

Vi modtager nye ledere, som inkluderes i vores 
gruppe og som fortsætter med at være her i en 
længere periode.

Løbende indtil 
GRM 2024

Aktiviteter
Booste vores spejdermøder Ved planlægning af spejdermøder skal 

vi ikke holde igen, men tværtimod 
være modige og tænke ud af boksen

Lederne udvikler møder, som er fuld af oplevelser og 
udvikling til vores spejdere. Budgettet kan godt bære, 
at man booster møderne med elementer som koster 
penge.

Møderne er interessante og derved holder vi fast 
i spejderne. Lederne tør bruge penge på 
møderne og de føler der er noget at arbejde 
med. 

Løbende indtil 
GRM 2024

Unge leder unge Spejderne kender ledere i øvre grene 
og oplever nye metoder. Spejderledere 
arbejder tæt sammen om udvikling og 
opnår derved sammenhold

Grenene holder møder for hinanden, som planlægges 
sammen. Det foregår både op og ned i grenene. 
Spejderne skal så vidt det er muligt være med til at 
planlægge møderne. 

Et stærkere sammenhold mellem grenene. Vi 
mister færre spejdere efter oprykning.

Løbende indtil 
GRM 2024

Overordnet
Tydeligere synliggørelse af 
arrangementer

Vi skal ved arrangementer med 
tilmeldinger følge arbejdsdokumentet 
som ligger i drevet, så alle punkter 
bliver gennemført

Når man tilmelder sig som primær på et arrangement, 
så har man pligt til at følge det arbejdsdokument, som 
ligger i drevet. Der skal laves en tilmelding, som 
sendes til Magnus, så han kan lægge den op på 
gruppens facebookside

I forhold til forældrenes tilbagemelding, så 
kommer arrangementstilmeldinger ud i god tid 
og der er overordnet mere styr på 
planlægningen samt flere tilmeldte forældre.

Løbende indtil 
GRM 2024


