Skjoldhøj Gruppes Udviklingsplan 2021-2022
Bestyrelsen og lederne foreslår at vi i det kommende år arbejder videre med fokuspunkterne fra
den tidligere udviklingsplan, dog ændrer vi et par fokusområder.
Dette betyder at vi i 2021 og 2022 har fokus på følgende områder.
-

Gruppens sammenhæng
Kommunikation
Fysiske rammer- renovering af hytten
Spejderarbejdet udenfor Skjoldhøj Gruppe
Gæstespejd
Udvide samarbejde med nærområdet

Gruppens sammenhængskraft:
Vi vil have fokus på at bibeholde vores gode samarbejde på tværs af grenene, fastholdelse af
spejderne og styrke vores fællesarrangementer:
Metode:
-

Fokus på patruljearbejdet i alle grene
Grenene opdaterer hjemmesiden med de færdigheder og fokusområder man har i de
enkelte grene.
Fastholde vores fællesarrangementer (lejrbålsmøde, besøgsuge, juletur), der skal være
med til at mindske overgangen når man rykker til en ny gren.
Der skal være genkendelse at se hos spejderne, når de møder en leder fra en af de andre
grene.

Kommunikation:
Vi ønsker at blive bedre til at videreformidle de værdier, opgaver og problemer der spiller en rolle i
vores hverdags spejderliv. Både i forhold til forældre, men også overfor spejderne, og spejderne
indbyrdes.
Metode:
-

Vi vil afholde et årligt forældreinformationsmøde i alle gruppens grene.
Dagsordenen kan indeholde punkterne:
o Spejderværdierne
o Leder og bestyrelsesarbejde
 Hvad er vi her for
 Hvad gør vi for jeres børn
 Hvad kan i gøre for os

-

-

o Hvad er særligt for min gren
Udsendelse af årsplan min. 2 gange årligt, de enkelte grene udsender desuden program 2
gange årligt (forår og efterår).
Videreudvikling af velkomstbrev, bør også indeholde noget om Skjoldhøj Gruppe
Fokus på ”hverdagstonen” på spejdermøderne, både mellem os og spejderne, men også
spejderne imellem
Opmærksomhed på at møderne og afslutningen af disse foregår i en positiv stemning.

Fysiske rammer:
Vi har det sidste år renoveret hytten indvendigt og fået et rigtig dejligt rum, som vi glæder os til at
tage i brug. Vi har også fjernet vores materialeopbevaring, som nu er i en lejet container.
I den kommende periode vil vi have fokus på at arbejde frem mod at skaffe midler til at bygge en
pavillion, der kan fungere som en kombination af opbevaring og værksted. Samt at få vedligeholdt
de nuværende bygninger
Metode:
-

Udvendigt skal der males og ryddes op
Kigge på evt. etablering af stier ved hytten og bålhytten
Der skal samles en arbejdsgruppe, med fokus på fundraising, der kan supplere det
nuværende arbejde.

Åbne spejderne øjne for spejderarbejdet udenfor Skjoldhøj Gruppe
Skjoldhøj Gruppe har i en længere periode være rigtig gode til at deltage i de arrangementer der
foregår i umiddelbar nærhed af vore område, men vi vil gerne øge fokus på de andre muligheder
der er, særligt for de store spejdere.
Metode:
- Troppen tilstræber at man mindst 1 gang i løbet af tropstiden kommer på en større
udenlandstur.
- Fortsætter arbejdet i vores nærområde ved deltagelse og planlægning af arrangementer i
divisionen, så spejderne oplever at vi er mange.
- Øget fokus på at få vores tropsspejdere og seniorer ud til større arrangementer, f.eks.
adventureløb m.v.

Gæstespejd.
I de sidste par år har vi haft forskellige initiativer, hvor vi har inviteret bedsteforældre og andre
interesserede med til spejdermøder. Det har nu fundet sin form, som gæstespejdsmøder, der
afvikles ca. hver 2. måned.
Nu skal vi gå fra projekt/udvikling til en fast del af gruppens liv.
Metode:
- Ophæng og fordeling af PR-materiale
- Fokus på at fastholde besøgende i gruppen
- Oparbejde en fast deltagende basisgruppe til de enkelte arrangement.

Udvide samarbejdet med nærområdet.
Vi har et ønske om at blive mere synlige i vores lokalområde, både for at tiltrække yderligere
medlemmer, men også får at give vores bidrag til aktiviteterne i området.
Metode:
- Ophæng af plakater omkring gruppens aktiviteter
- Deltagelse i Bydelsfest
- Afholdelse af arrangement i samarbejde med Bydelhuset
- Arrangementer med Naturklubben fra Tils
- Åben skov i True
- Samt lignende arrangementer, når de opstår.

