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Spejdernes indsatser i 2017-2018 

 

Foreningen Spejderne blev dannet d. 2. december 2015 med et ønske om at skabe et tæt og forpligtende 

samarbejde mellem de fem danske spejderkorps. Dette bunder i ønsket om at danne en fælles platform, 

der kan udvikle hele det danske spejderarbejde, så bevægelsen kan række længere ud og lade alle børn og 

unge, spejdere og ikke-spejdere, møde mulighederne for at folde deres skaberkraft og samfundsansvar ud.  

Foreningen arbejder for at løfte Spejdernes mission og vision  

 Spejder gør børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer  

 Alle skal have en ven, der er spejder  

 

Spejdernes formål er  

 at skabe initiativer, der gør børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og 

udfordringer  

 at sikre en entydig og kraftfuld organisering mellem de fem spejderkorps for udvikling, organisering 

og ledelse af de fælles aktiviteter og fortællinger, og  

 at sikre, at der kommunikeres stærke budskaber om spejderarbejde og de værdier, der ligger bag 

det at være spejder i fremtidens Danmark  

 

Effekter 

Spejdernes indsatser skal skabe effekter på fire områder: 

A.  Børn og unge er blevet beredt til livet  

B.  Spejderne har impact på samfundet  

C.  Flere agerer med spejderidentitet  

D.  Spejderne er pionerer for demokratisk deltagelse  

 

 

På den årlige generalforsamling fastlægges de konkrete indsatser for det kommende år. På 

generalforsamlingen d. 10. marts 2017 blev der besluttet indsatser for det kommende år:  
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Særlige indsatser marts 2017 - marts 2018:  

 Ungdomsøen. Spejderne skal skabe aktiviteter, der kan gøre Ungdomsøen levende fra første dag, 

og som rækker ud til alle unge, så det bliver en ø for hele ungdommen, og ikke kun for spejdere. 

 Explorer Islands. Spejderne iværksætter Explorer Islands i hele landet i perioden 2017-2019, som 

en forberedelse på Ungdomsøens åbning i 2019.  

 Metaanalyse og gruppeudvikling. Spejderne iværksætter en overordnet analyse af de fem 

spejderkorps, både kvantitativt og kvalitativt, som skal føre frem til beslutning om en fælles 

gruppeudviklingsstrategi på årsmødet i 2018.  

 Ny fortælling. Spejderne udarbejder sammen med korpsene en fælles kommunikationsstrategi, 

som danner baggrund for at skabe en ny, stærk fortælling om spejderarbejdet, og for udvikling af 

content strategi. Som et led heri skal udarbejdes fælles arbejdsgange for kommunikation af 

budskaber. 

 Spejdernes Lejr. Der skal foretages en evaluering af Spejdernes Lejre og lægges en plan for 

beslutning om fremtidige lejre. 

 Sikre det gode samarbejde. Spejderchefkredsen, korpsledelser/hovedbestyrelser og Spejdernes 

bestyrelse samarbejder om at sikre det fælles arbejde til indfrielse af ambitionerne. Det kræver 

bl.a. koordinerede beslutningsgange i de sager, der er fælles (fx op til årsmødet), og det kræver at 

de involverede parter kan mødes i de rette fora. Derfor vil Spejderne tage initiativ til en langsigtet, 

fælles koordineret mødeplanlægning.  

 Forberede fremtiden. Udover ovennævnte indsatser skal der gøres en indsats for at forberede 

fremtidige indsatser i endnu større skala, hvis ambitionerne skal indfries. Spejderne skal skabe 

modning for et eller flere større strategiske partnerskaber, og der skal ses på fundraisinginitiativer i 

alle størrelser. Spejderchefkredsen, korpsledelser/hovedbestyrelser og Spejdernes bestyrelse 

samarbejder om at sikre det fælles arbejde til indfrielse af ambitionerne.  

 Woop App. Spejderne vil videreudvikle app’en til version 2.0, så den i endnu højere grad kan blive 

et aktivt redskab til indfrielse af ambitionerne. Woop App kan blive en meget stærk platform til at 

nå ud til ikke-spejdere og samarbejdspartnere, hvor man kan nå ud til mange med en beskeden 

indsats, samtidig med at app’en tilføjer nye dimensioner til spejderarbejdet. I forbindelse med 

arbejdet med version 2.0, undersøges det om relevante samarbejdspartnere med særlig interesse i 

Woop App ønsker at bidrage til udviklingen. 

 Valg af samarbejdspartnere for Spejderne: Bestyrelsen udarbejder en partnerskabsstrategi, der 

skal danne grundlag for valg af samarbejdspartnere, og de enkelte korps bruger samme strategi 

som grundlag for valg af samarbejdspartnere i eget korps.  

 Administration og lokation: Samarbejde om administration er en oplagt mulighed for at 

medfinansiere drift af Spejderne, hvor alle korps indgår og bidrager. I 2017 fastlægges en strategi 

for øget administrativt samarbejde. Et øget administrativt samarbejde skal ses i sammenhæng med 

en ambition om en fælles lokation 

 Overdragelse af aktiviteter og opgaver til Spejderne. Spejdernes bestyrelse har til årsmødet 

fremlagt en plan for overdragelse af opgaver, og planen skal være forhandlet med 

spejderchefkredsen inden sommeren 2017. 

 

 


