
                                               
 
 
 
 
 

1. Kong Volmer Gruppes udviklingsplan 2023-2024 
 
Mission (Hvad skal vi) 

Gruppens mission er gennem spejdermetoden af udvikle børn og unge til vågne og selvstændige 
mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske 
samfund og ude i verden.  
 

Vision (Hvad vil vi) 
 
Vores fokuspunkter i 2023 og 2024 vil være, at styrke spejderne og deres spejderfærdigheder, mod 
og samarbejde både individuelt og i patruljer. Desuden retter vi særligt fokus på spejdermetodens 
”learning by doing” og børn/unge leder børn/unge. Vi vil fortsat lave tiltag der kan gøre flere børn og 
unge interesseret i at blive spejdere. 
Måles skal nås med at spejderne skal inviteres på mindst et gruppearrangement med overnatning 
halvårligt. Arbejdet skal fortsat være forankret i gruppens hidtidige arbejde og forløb med at følge 
”den røde tråd”. 
 
Strategi (Hvad gør vi) 
 
Hvornår Aktivitet Handling Aktion 
2023    
Feb Fastelavn - Fastelavn med 

Sjøllund Gruppe 
Signe 

Maj Sov udedag - Synliggørelse Gruppen 

Juni Loppemarked  - Omtale 
- Uddeling af flyere 

Lars-Bo, Lasse  

Forår 2021 Vedligeholdelse af hytte - Påbegynde 
beskrivelse af og 
udarbejdelse af 
projekt 

 
Gruppestyrelsen 

Juli Sommerlejr, Forvel 
spejdercenter  

- Spejderarbejde 
- Synligørelse 

Gruppen 

September Økseløbet - Synliggørelse Hele gruppen  

2024    
Januar Stille hjælpere ifm. 

Danlejs hoppe-legedag 
- Hjælpere er 

uniformerede 
- Uddeling af flyer 
- Sydtid 

Lars-Bo 

Forår  Gruppeaktiviteter  - Synliggørelse 
- Styrke fællesskab 

Ledergurppen  

Maj Sov-udedag - Synliggørelse 
- Styrke fællesskab  

Ledergruppen 



Maj/juni Aktiviteter der synliggør 
gruppen 

- Loppemarked 
- Deltagelse i 

Divisionens 
arrangementer 

Gruppen  

Juli Sommerlejr  - Givende 
spejderarbejde 

- Styrke fællesskab  
- Individuel udvikling  

Gruppen 

 

 

 

Spejdermetoden 

Spejdermetoden består af syv lige vigtige elementer, som i samspil gør spejderarbejdet 
særligt. Metoden beskriver, hvordan vi arbejder, når vi skaber aktiviteter og oplevelser, for 
at hver spejder bedst muligt udvikler sig i retning af Det Danske Spejderkorps’ formål. 

 Spejderlov og -løfte 
Vi har et fælles værdisæt og gør vores bedste for at leve efter det. 

 Patruljer 
Vi løser opgaver og udfordringer i små selvstændige fællesskaber. 

 Learning by doing 
Vi eksperimenterer og handler for gennem oplevelser og refleksion at lære nyt. 

 Samfundsengagement 
Vi forholder os til vores omverden og er i levende samspil med den. 

 Medbestemmelse 
Vi har alle mulighed for indflydelse på og ansvar for aktiviteter og oplevelser. 

 Friluftsliv 
Vi lever, leger og lærer i naturen, hvor vi er stille, vilde og nysgerrige. 

 Personlig udvikling 
Vi udfordrer os selv og hinanden, så vores indsats fører til udvikling. 

 


