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1 Generelt
Udviklingsplanen for Skjoldungerne Lejre Gruppe er et værktøj til at tegne de overordnede retningslinjer for
gruppen samt definere gruppestyrelsens indsatsområder.

1.1 Målet
I Skjoldungerne Lejre Gruppe arbejder vi for at skabe en velfungerende spejdergruppe med aktive ledere og
børn, der deler oplevelser i naturen/uden for hele året. Vi ønsker at understøtte aktiviteterne i Kongslejre
Division, være en del af spejdernes fællesskab på møder og ture, og skabe børn og unge med lyst til livet.
Som delmål i denne udvikling har den siddende gruppestyrelse defineret de konkrete målsætninger
nedenfor. Det er til enhver tid gruppestyrelsens ansvar at videreudvikle og sikre at gruppen efterlever
hensigterne i denne udviklingsplan og at denne tages op til løbende evaluering og revision i nødvendigt
omfang.

2 Kerneværdier, Vision og Mission
At være spejder handler om at tage del i samfundet omkring os, at være tilstede hos de mennesker vi
omgås, og at respektere hinanden for hvem vi er. Spejder handler ikke nødvendigvis om hvad vi laver, men
snarere hvordan vi laver det. Det er ikke vigtigt om vi lærer at binde den ene eller den anden knude, men
det er vigtigt vi gør os umage for at få alle med og sammen stræber mod højere mål.
For at opsummere disse tanker bag vores arbejde, har vi defineret følgende værdisæt.

2.1 Kerneværdier
Skjoldungerne Lejres gruppe værdisæt tager udgangspunkt i spejderloven:
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:
•
•
•
•
•
•
•

at finde sin egen tro og have respekt for andres
at værne om naturen
at være en god kammerat
at være hensynsfuld og hjælpe andre
at være til at stole på
at høre andres meninger og danne sine egne
at tage medansvar i familie og samfund

Når vi laver aktiviteter skal vi være bevidste om det udtryk og det værdisæt vi implicit lærer spejderne. Her
skal begreber som Initiativ og Foretagsomhed, foruden de syv løfter i spejderloven, gennemsyre vores
tilgang til aktiviteter og ture.

2.2 Vision
Skjoldungerne Lejre Gruppe ønsker et samfund hvor alle børn føler sig som del af et fællesskab, og hvor alle
tager ansvar for deres handlinger og medmennesker.

2.3 Mission
I den rejse vi er på, lægger vi vægt på spejdergerningen, bygget op omkring samvær, social omgængelighed
gennem aktiviteter på tværs af forskelligheder. Alt sammen med udgangspunkt i spejderideen og
spejdermetoden, herunder ”learning by doing”, medbestemmelse og robusthed. Det er vigtigt i arbejdet
med børnene at vi lader alle komme til orde, at selv de svageste bliver hørt og at vi derfor viser at alle kan
bidrage til den fælles løsning af givne udfordringer.
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Spejderarbejdet forbindes ofte med et religiøst ståsted. Dette vil vi lade være op til den enkelte – hos
Skjoldungerne Lejre Gruppe er alle velkomne uanset religiøs baggrund.

3 Konkrete udviklingsmål
3.1 Rød tråd i mødeaktiviteterne
For at sikre at børn og unge i gruppen mærker samvær og læring igennem de planlagte aktiviteter, udvikler
og vedligeholder lederne for de enkelte grupper et antal forløb af større eller mindre sværhedsgrad, som
kan inspirere, udfordre og udvikle spejdernes kompetencer samt udvide deres horisonter. Deltagelse i
gruppens aktiviteter og korrekt udførelse af de tilegnede færdigheder, resulterer i den store anerkendelse
der ligger i at man modtager en graduering i form af mærke/duelighedstegn målrettet de enkelte grene.
Hos Skjoldungerne er følgende faglige mål defineret for de enkelte grene:
Familiespejd: Lege i naturen, den nysgerrige opdagelse af dyr og planter, respekt for naturen, være ude i al
slags vejr, være klar til at modtage beskeder. Enkelte overnatninger med forældre. Tørklæde, ikke
nødvendigvis uniform. De må ikke gå med kniv.
Mikro: Overnatninger uden mor og far i telt eller shelter, Knob (Råbåndsknob og sløjfer), Papir Knivbevis for
første års mikroer, knivbevis for 2. års mikroer (først når man har knivbevis på armen må man have kniv i
bæltet). De må kun snitte efter aftale med en voksen, og sammen med en voksen.
Mini: To sammenhængende overnatninger uden mor og far, Patruljeliv, Knob (flagknob, dobbelt halvstik,
tømmerstik), lidt besnøringer, Knivbevis på armen (først når man har knivbevis må man have kniv i bæltet,
man kan få det særskilt på en tur eller lign. hvis man starter midt på året), Savbevis på armen. Introduktion
til Kort, Flaghejsning, 10km heik. Tusmørkeløb,
Junior: Patruljeliv, Øksebevis, Knob (pælestik), besnøringer og pionerarbejder, 20km heik med overnatning,
kompas, natløb. Vidunderheik,
Sammenhold er et vigtigt udgangspunkt for gruppens virke, hvorfor vi fortsat holder fokus på at alle grene
er sammen og ses – dels så vi lærer hinanden at kende, store som små, og ikke mindst for at lære at tage
hånd om hinanden. Herunder følger naturligt tilgangen til at børn lærer børn, og leder under ansvar, og at
vi derigennem sætter grundstenene til morgendagens samfundsborgere.
Læring og rammer er blot et element, men det at gå til spejder skal til enhver tid opleves som et frirum og
en legeplads.

3.2 Fysiske rammer for gruppens arbejde
Skjoldungerne-Lejre har efter flere forsøg på at etablere egen spejderhytte valgt at fastholde det gode
samarbejde med Holbæk- og Regstrupspejderne om leje af Jerndalshytten på Lodderne i Hvalsø. Vi har
direkte adgang til gode, store og velfungerende udearealer og Bistrupskovene ligger i umiddelbar nærhed.
Skjoldungerne-Lejre har i fællesskab med Holbæk- og Regstrupspejderne nedsat et hyttelav, hvor vi i
fællesskab sørger for fortløbende vedligehold af hytten og den tilhørende grund. Anvendelsen af
hyttelejeindtægterne fra Skjoldungerne Lejre Gruppe samt fra tredje part fordeles iht. indgået lejekontrakt.

3.3 Tilgængelighed, kommunikation og plan for årets aktiviteter
Ved hver opstart efter sommerferie udarbejder gruppelederne i fællesskab årsplanen for de
forløb/aktiviteter som skal løbe af staben i den kommende sæson. Desuden benyttes DDS-platformen hvor
kommunikation og tilmeldinger til aktiviteter kan ske via gruppens hjemmeside.
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3.4 Udvikling og lederudvikling i gruppen
Godt spejderarbejde drives af ledere i topform, hvorfor lederne i Skjoldungerne Lejre Gruppe skal tilbyde
relevante lederkurser for de respektive grene. Kursusprogrammet fra DDS skal anskueliggøres for lederne,
så de kan tilmeldes relevante moduler.
Arbejdsmaterialet for de forskellige aldersgrupper fra korpset skal ligeledes benyttes, så vi til stadighed
sikrer de bedste mulige vilkår for udvikling af vores spejderarbejde.

3.5 Bidrag til Hvalsø som samfund
Gruppen skal deltage aktivt i de forskellige arrangementer i Hvalsø by og Lejre kommune, herunder
Kulturnatten, Pinsen, Lejredysten, Naturens Dag, ’Sov ude dag’, boder ved juletræstænding, dele vand ud
ved skovløberen, osv.
Sådanne tiltag vil være sjove for vores spejdere at deltage i, de vil være stolte af at vise deres færdigheder
frem og det vil være en sund og naturlig måde at markedsføre gruppen. Det er vigtigt med en god synlighed
i bybilledet for at bidrage til folks positive opfattelse af vores indstilling og budskab.

3.6 Fondssøgning
Fondsøgning er en vigtig kilde til finansiering af konkrete projekter. Vi skal have defineret en ønskeliste, og
nedsat en gruppe mennesker med lyst og vilje til at søge målrettede puljer.
Sådanne projekter kunne være: Større renoveringsprojekter, bålhytte, flere shelters, grej, særlige kurser,
bidrag til lejre, etc.

3.7 PR og flere medlemmer
I tråd med målsætningen om synlighed, er der fortsat ønske om fokus på rekruttering af nye medlemmer.
Særligt familiespejd er en god måde at skaffe nye medlemmer og forældre til at bakke aktiviteterne op. Det
skal også overvejes hvordan vi får trukket afhoppere fra Hvalsø spejderne tilbage til spejderarbejdet hos
Skjoldungerne Lejre Gruppe.

Udviklingsplanen er i dens nuværende form vedtaget d. 1/2-2017 på den årlige generalforsamling,
og revideres løbende af den til enhver tid siddende gruppestyrelse.
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