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Spejdernes arbejde i 2017
Spejderne har i 2017 arbejdet ud
fra fem strategiske prioriteter, som
blev besluttet på Årsmødet 2017:

1. Udvikle spejdergruppernes kapacitet og
kvalitet

Å

rets helt store og
altoverskyggende begivenhed i spejderbevægelsen var afviklingen
af Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg i juli måned. Selvom lejren
flere dage druknede i regn, er det
ikke mudderet og kulden, man
husker, men derimod de tusinder
af glade spejdere og de mange
store begivenheder, der samlede
de 37.000 deltagere i ét stort,
fantastisk fællesskab.
2017 vil blive et historisk år
i spejderbevægelsen, og vil for
mange – unge som gamle –
spejdere bliver et fikspunkt i
deres spejderliv. I årene herefter
vil vi sige til hinanden: ”Kan du
huske dengang på Spejdernes
Lejr 2017… ” – og ja, vi husker. Vi
husker begejstringen ved åbningslejrbålet, stoltheden over Støvlen,
den store gudstjeneste, der
omfavnede både store og små, de
mange forskellige nationaliteter af
spejdere, og de uendelige rækkeraf telte efter telte efter telte.
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2. Gøre langt flere børn
og unge beredt til
livet
3. Udvikle Spejdernes
betydning i samfundet
4. Styrke Spejdernes
brand
5. Fundament

Spejderne vil derfor i denne
beretning tage afsæt i disse fem
prioriteter, både i forhold til egne
indsatser, men også med et blik
ud i de fem korps i forhold til korpsenes store, markante indsatser
på de forskellige områder.

Udvikle spejdergruppernes
kapacitet og kvalitet
Spejderbevægelsen bliver aldrig
færdige med at udvikle spejdergruppernes kapacitet og kvalitet:
det kan altid blive bedre, sjovere,
mere udviklende! Vi er jo netop en
spejderbevægelse, og bevægelsen
sker i alle korps hele tiden.
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Udvikling af kapaciteten og
kvaliteten kan sætte fokus på
mange aspekter af det lokale spejderliv, - fra det brede arbejdsprogram til fokus på særlige målgrupper eller bestyrelsesudvikling.
KFUM-Spejderne fornyede
deres arbejdsprogram med ”Paletten”, et nyt, flot og gennemarbejdet materiale, der har fokus på
udvikling af kompetencer hos den
enkelte spejder, og understøtter
den udvikling, som spejderen gennemgår fra bæver til seniorspejder.
Det Danske Spejderkorps
har haft fokus på udvikling af
de lokale bestyrelser, gennem
målrettede tilbud om kurser
for bestyrelser. Her er fokus på
udvikling af gruppernes kapacitet,
så kvaliteten i spejderarbejdet kan
øges via en kvalificeret ledelsesgruppe, hvor der også arbejdes
med at involvere forældrene aktivt
i bestyrelsesarbejdet.
Dansk Spejderkorps Sydslesvig formåede på Spejdernes Lejr
2017 at nå langt ud over korpsets
egne rækker, ved at sætte fokus
på udfordrende fællesskaber for
seniorspejdere, i form af et meget
populært nat-adventureløb.
Og De grønne pigespejdere
formår år efter år at tiltrække
cirka 10% af korpsets medlemmer
til en leder-weekend med fokus
på vidensdeling og opkvalificering
af spejderarbejdet. Den stærke
ledelseskultur hos pigespejderne
ses også i, at korpset er i gang
med at udvikle et hold frivillige
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gruppeudviklere, som kan hjælpe
grupperne indenfor en lang række
centrale emner som forældresamarbejde, ledelsesudvikling og
kommunikation og synlighed.
Spejderbevægelsen er altid i
gang med at udvikle sig, og derfor
er der også efterspørgsel på viden
om, hvad der egentlig virker i
det daglige spejderarbejde. Flere
af korpsene har gennem årene
gjort meget for at blive klogere
på dette felt, gennem forskellige
undersøgelser af vækstpotentialer
og gode grupper. For at samle al
denne viden på tværs, har Spejderne igangsat et fælles arbejde
om indsamling af al tilgængelig
viden om, hvad der skaber vækst
og udvikling i en gruppe.
Spejderne har – med støtte fra
Nordeafonden og TrygFonden –
udarbejdet en Metaanalyse, der
samler viden fra de seneste 10-15
års rapporter om spejderarbejde, gruppeudvikling og vækst.
Samtidig har Spejderne fået
lavet et fælles Danmarkskort, der
kortlægger de fem korps’ fysiske
udbredelse i landet.
Dette materiale er helt unikt,
og giver for første gang et samlet
overblik og en samlet viden
om, hvad der skaber vækst og
kvalitet i spejderarbejdet lokalt.
Med afsæt i Metaanalysen har
Spejderne udarbejdet en fælles
Gruppeudviklingsstrategi, som
i de kommende år skal danne
grundlaget for iværksættelse af
fælles gruppeudviklingsaktiviteter.

På den måde kan vi sætte viden i
spil på tværs af korpsene, og give
alle spejdergrupperne et godt
vidensgrundlag for deres videre
udvikling, samtidig med at vi kan
pulje ressourcerne på tværs af korpsene, og skabe synergieffekter,
der giver bedre indsatser til glæde
for de lokale grupper.

Gøre langt flere børn og
unge beredt til livet
Spejdernes mission er at gøre
børn og unge beredt til livet, og
her ønsker vi også at række ud til
børn og unge, der ikke allerede er
en del af spejdernes fællesskab.
Vi ønsker at række ud til nye målgrupper, og give dem mulighed
for at tilegne sig kompetencer,
ved at arbejde med projekter, der
baserer sig på stærke elementer
fra spejdermetoden. Det gælder
også for børn og unge, som aldrig
kommer til at blive medlemmer.
Ungdomsøen er et af de mest
markante eksempler på, at spejderbevægelsen ønsker at åbne op,
og invitere nye grupper ind. Frem
til øens åbning i 2019 arbejdes der
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på højtryk for at gøre øen klar,
både selve istandsættelsen af øen,
og udviklingen af nye typer aktiviteter til øens unge brugere.
Allerede i udviklingsfasen
eksperimenterer Spejderne med,
hvordan vi bedst kan åbne op for
andre deltagere. Vi skal i perioden op til åbningen gennemføre
10 Explorer Islands rundt om i
landet, hvor vi skal arbejde med
nye samarbejdsformer, og på den
måde blive bedre til at samarbejde med andre organisationer
og med unge, der ikke er spejdere. Her viste Explorer Islands
på Spejdernes Lejr, hvor 5 andre
ungdomsorganisationer deltog,
at der er et stort potentiale for
samarbejde. Det var en fornøjelse
at konstatere, at man undervejs
ikke var i stand til at se, hvem der
var spejdere, og hvem der ikke var.
Det var et samarbejde, der var
båret af det fælles mål og ønsket
om at skabe forandringer.
På bestyrelsesniveau har
vi også åbnet op, både ved
at indsupplere ikke-spejdere i
Spejdernes bestyrelse, og ved at
nedsætte en planlægningsgruppe
for Ungdomsøen (en strategisk
patrulje) direkte under bestyrelsen,
og med repræsentanter for en
række andre organisationer, som
fx Danske Studerendes Fællesråd
og Højskolerne.
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På korpsniveau arbejdes der
også med aktiviteter, som kan
række ud til nye målgrupper,
hvilket bl.a. Sov Ude-konceptet
er et godt eksempel på. Sov Ude
er et initiativ fra Det Danske
Spejderkorps, der sætter fokus
på de små og store oplevelser, som friluftslivet, naturen og
mørket tilbyder. Formålet er at få
mange flere med ud i det fri. Alle
uanset om man er spejder eller ej
inviteres med udenfor til hygge,
madlavning, aktiviteter, afslapning og en nat med månen og
stjernerne som natlampe.

Udvikle Spejdernes
betydning i samfundet
Spejderbevægelsen har potentialet til at spille en større rolle i samfundet. Det kan gøres på mange
måder, både lokalt, nationalt og
globalt. Lokalt spiller den enkelte
spejdergrupper ofte en helt afgørende rolle for lokalsamfundets
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udvikling og sammenhængskraft.
Det ser man et flot eksempel på
i det arbejde, Danske Baptisters
Spejderkorps laver i de lokale
grupper i Regstrup og Holbæk,
hvor grupperne i 2017 har fået
hele lokalsamfundet involveret i
projekt ”Grønne hjerte” i Regstrup,
og samtidig også har hentet
penge hjem til projektet fra en
kommunal pulje.
Med ”Grønne hjerte” håber spejderne at kunne skabe et åndehul
og aktivitetscenter i Regstrup,
i form af et grønt område med
en masse aktivitetsmuligheder,
som skal samle borgerne og
foreningerne i byen, og samtidig
tilføre nyt liv til et område, der
ellers mest er præget af borgernes
pendling ud af byen.
Nationalt og lokalt ser man
også spejderbevægelsens betydning gennem fx KFUM-Spejdernes
engagement i ”Danmark spiser
sammen”. Her har KFUM-Spejderne på nationalt niveau
engageret sig i ”Folkebevægelsen
mod Ensomhed”, og særligt ét
af folkebevægelsens initiativer,
”Danmark spiser sammen”, hvor
KFUM-Spejderne er vært ved en
række fællesspisninger, både i
store og små byer, og dermed
kaster sig ind i kampen mod ensomhed overalt i landet.
Spejdernes betydning i samfundet ses også i forhold til realiseringen af FN’s 17 Verdensmål,
hvor Spejderne bliver set som en
attraktiv samarbejdspartner på
flere fronter. I 2017 resulterede det
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i en donation fra Tuborgfondet til
udvikling af fælles aktivitetsmateriale til Spejderdagen 2018, med
afsæt i Verdensmålene.
Generelt får Spejderne mange
henvendelser om samarbejde,
særligt med fokus på Ungdomsøen, men også på andre
felter. Spejderne er også attraktive for danske fonde at samarbejde med, hvilket i 2017 resulterede
i, at Spejderne modtog donationer
fra i alt fire forskellige fonde og
puljer, og er i fortsat dialog med
flere fonde, igen særligt med fokus
på Ungdomsøen.
Internationalt ses den danske
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spejderbevægelses betydning i, at
danske spejdere i 2017 både fik
sæde i WOSM’s verdenskomite og
i WAGGGS’ europakomite.

Styrke Spejdernes brand
Spejdernes Lejr 2017 har været
én af de væsentligste indsatser
i forhold til at styrke spejdernes
brand, og befolkningens kendskab
til spejderbevægelsen. Spejdernes
Lejr resulterede i en massiv
pressedækning af lejren, og ikke
kun med fokus på antallet af rafter eller mængden af havregryn,
som 37.000 spejdere spiser i løbet
af en uge, men i høj grad med et
langt mere interessant fokus på
spejderbevægelsens værdier, og
formålet med lejren og spejderarbejdet.
Spejdernes Lejr 2017 var en stor
succes, også i forhold til at styrke
det lokale spejderarbejde gennem
nye venskaber grupperne imellem,
og en fornyet platform for lokal
branding og tilstedeværelse.
Det lokale spejderarbejde blev
bl.a. styrket gennem Borgmesterdagen på lejren, hvor over 70
kommuner var til stede en hel dag
på lejren, og oplevede engagementet og værdierne bag spejder-
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arbejdet i praksis. Og cirka 100
personer deltog i en erhvervskonference på lejren, hvor bl.a. finansministeren og Lars Kolind fortalte
om, hvorfor spejdere klarer sig
godt i erhvervslivet, og ofte bliver
rigtig gode ledere.
Ledelsesaspektet ved spejderlivet kom også til udtryk på årets
Folkemøde, hvor Spejderne endnu
en gang var massivt og synligt
tilstede, og stadig 100% baseret

på en frivillig planlægningsindsats
i en tid, hvor mange organisationers Folkemøde-deltagelse bliver
professionaliseret. Kommunikationsgruppen fik også i år et interview med statsministeren, hvor
han bl.a. udtalte, at spejder er den
bedste lederuddannelse, der findes. En udtalelse, der indtil videre
er set af over 100.000 personer.
Spejderne har også blandet
sig i debatten i årets løb, bl.a. om
spejderbevægelsens evne til at
”disrupte” sig selv i forbindelse
med en debat i Børsen om
regeringens disruption-udvalg,
og i en artikelserie i Altinget om
spejderbevægelsens bidrag til at
løfte FN’s verdensmål.
Og sidst på året har over
500.000 danskere med begejstring set Det Danske Spejderkorps’ video om ”ungdommen-nu-til-dags”, om nutidens
ungdom som dovne, forkælede
børn, der ikke forstår at klare sig
selv i naturen eller tænde et bål….
– eller hvordan det nu lige hænger
sammen.

Fundament
2017 har i høj grad budt på en
styrkelse af Spejdernes fundament
som relativ ny organisation, i takt
med at antallet af aktiviteter i
Spejderne er stigende, og organisationen vokser, både i antallet af

frivillige og på medarbejdersiden.
Spejderne fik en ny bestyrelse
i 2017, som følge af udskiftninger på flere spejderchefposter
i korpsene. Dette førte til en ny
sammensætning og konstituering
af bestyrelsen, med et formandskab bestående af spejderchefer fra
de to største korps. Bestyrelsen
har efterfølgende arbejdet på at
stabilisere bestyrelsesarbejdet,
med en ny forretningsorden og
et fast årshjul som grundlag for
arbejdet.
Bestyrelsen har også nedsat en
række Strategiske patruljer, som
står for at drive udviklingen på en
række strategiske områder som
Ungdomsøen, strategiarbejde
og kommunikation. Samtidig har
Spejderne overtaget sekretariatsfunktionen for Spejderchefkredsen, således at der bliver skabt
bedst mulig sammenhæng mellem
korpsenes arbejde og Spejderne.
Etableringen af Spejderne
som en fast samarbejdsorganisation har i høj grad ændret
Spejderchefkredsens funktion.
Fra at være projektinitierende er
kredsen i dag mere koordinerende og forberedende, således
at spejdercheferne primært kan
operere på et strategisk niveau i
det tværkorpslige arbejde.
De kommende år vil byde på
et endnu mere intensiveret og
udviklet samarbejde korpsene
imellem, og med Spejderne som
den drivende og udviklende faktor
i en række projekter, med fokus
på at opnå størst mulig synergi i
indsatserne, og dermed løfte indsatserne i hele spejderbevægelsen,
både kvalitativt og kvantitativt.
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