
Fire  spejderkorps har med en tværkorpslig indsats opstartet og 

udvidet grupper i udsatte boligområder med henblik på at få 

flere børn tilbage i fællesskabet efter Corona.

Børnene 
tilbage i 
fælleskabet



Indhold

Børnene tilbage i fælleskabet

Fire  spejderkorps har med en tværkorpslig 

indsats opstartet og udvidet grupper i udsatte 

boligområder med henblik på at få flere børn 

tilbage i fællesskabet efter Corona.

Udgiver

Spejderne

Version 1

1. marts 2023

Design & opsætning

Anne-Marie Krogh Designstudio

Fotograf

Christian Blom-Bloch

Indledning 4

Projektets ti forskellige indsatser  7

Børnene og de unge 8

Frivillige 12

Partnerskaber 14

Forældresamarbejde 15

Lokationer og naturen mellem blokkene 16

Læringspointer 17

Fripladspuljen 29

Side 3Børnene tilbage i fælleskabet



Villum Fonden har givet midler til Spejderne. Det har 
givet fire spejderkorps mulighed for at opstarte og udvide 
spejdergrupper i udsatte boligområder med henblik på at 
få flere børn tilbage i fællesskabet efter corona.

Projektet har været en tværkorpslig indsats mellem: 
KFUM-Spejderne, Danske Baptisters Spejderkorps, De 
grønne pigespejdere og Det Danske Spejderkorps.

Projektets overordnede fokus har været at understøtte 
børn og unge i særligt udsatte positioner til at opnå 
bedre trivsel og indhente fagligt efterslæb som følge 
af nedlukningerne under corona. Dette er sket gennem 
adgang til forskellige børne- og ungefællesskaber med 
udgangspunkt i spejdermetoden.

Spejderkorpsene har begrænset erfaring med 
målgruppen og ser et stort potentiale i at få erfaringer 
med at etablere et mere mangfoldigt fællesskab. På 
tværs af indsatserne har der været etableret en række 
erfaringsseminarer, som har sikret videndeling på tværs.

I alt er der igangsat 10 indsatser under projektet, som 
beskrives i denne evaluering.

Indledning

Tværkorpslig indsats mellem: 

Støttet af:
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Vollsmose i Odense  
(Det Danske Spejderkorps)

Spejderne i Vollsmose er en spejdergruppe 
med piger og drenge, som mødes hver anden 
uge sammen med en spejderleder og frivillige 
fra Vollsmose Aktivitetsforening. Gruppen 
er blevet etableret i et samarbejde med Det 
Boligsociale Hus.

Amagerplanen i 
København  
(Det Danske Spejderkorps)

Naturklub Amager er en friluftsgruppe, der 
skal motivere børn og deres familier til at bru-
ge naturen mere. Naturklubben er et samar-
bejde mellem Red Barnet og Det Danske Spej-
derkorps.

Gadehavegaard i  
Høje Taastrup  
(Det Danske Spejderkorps)

Elever fra 1. klassetrin på Ole Rømer-Skolen 
bliver tilbudt et prøveforløb hos en af de lokale 
DDS spejdergrupper. Indsatsen er blevet  til i et 
samarbejde mellem Høje Tasstrup Kommune 
og Ole Rømer-Skolen.

Projektets ti 
forskellige 
indsatser 
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Sydhavnen/Sjælør i 
København  
(KFUM-Spejderne) 
 
I Sydhavnen/Sjælør deltog cirka syv unge i et 
længere forløb foråret 2022. De planlagde og 
var værter for en sommeruge i HUSET 2450 
med cirka 25 børn fra lokalområdet. Forløbet 
og sommerugen er et samarbejde mellem 
KFUM-Spejderne, fritidsklubben Rubinen og 
helhedsplanen Mit Kvarter.

Tingbjerg i København  
(De grønne pigespejdere)

De grønne pigespejder i Tingbjerg er en spej-
dergruppe kun for piger. Der er 12 indmeldte 
spejdere, der mødes hver tirsdag eftermiddag 
med deres tre spejderledere. Spejdergruppen 
holder til i Fælleshaven, som er et foreningshus 
i hjertet af Tingbjerg.

Nørrebro i København  
(De grønne pigespejdere) 
 
De grønne pigespejdere Nørrebro er en 
spejdergruppe kun for piger. Spejdergruppen 
har en frivillig leder og tre piger der kommer 
fast på de ugentlige møder. De holder pt. til 
på Ressourcecenter Ydre Nørrebro.
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Husum-Tingbjerg i 
København  
(KFUM-Spejderne) 
 
I Husum-Tingbjerg har indsatsen kredset om 
at lave familiespejderaktiviteter for områdets 
børn. Der har været aktiviteter hver anden 
weekend, og flere familier har engageret sig i 
den lokale spejdergruppe efterfølgende.

Nørrebrospejderne i 
København  
(Danske Baptisters Spejderkorps)

Hos Nørrebrospejderne har der været fokus 
på at nytænke rekruttering af frivillige samt 
hvordan gruppen kan struktureres for at øge 
frivilligheden. Specielt for baptistspejderne er, 
at grupperne skal være tilknyttet en baptist-
menighed. For Nørrebrospejderne er dette Re-
gen/Kristuskirken på Baggensensgade. 

Semerkand Spejderne i 
Ishøj  
(KFUM-Spejderne)

Semerkand Spejderne i Ishøj, er en del af den 
muslimske landsorganisationen Semerkand 
Ungdom. Organisationen er formelt associe-
ret til KFUM-Spejderne. De har spejdere i al-
deren 6-15 år, som mødes ugentligt. Indsatsen 
har koncentreret sig om at styrke deres spej-
deraktiviteter og få flere med. De mødes hver 
lørdag og har ca 35 spejdere og 5 ledere.

Amagerbrospejderne i 
København  
(Danske Baptisters Spejderkorps)

Amagerbrospejderne under Danske Baptisters 
Spejderkorps har haft fokus på at være synlige 
i området, bl.a. gennem arrangementer som 
Store Legedag, hvor de har samarbejdet med 
andre grupper med socialt fokus, og afholdt 
spejdermøder mellem boligblokkene. Ama-
gerbrospejderne er forbundet til baptistme-
nigheden i Købnerkirken på Amagerbro. 
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Børnene og de unge 

Børnene som har deltaget i de forskellige indsatser 
under Børnene tilbage i fællesskabet er i alderen 5-18 
år. Målgruppen er børn og unge i særligt udsatte 
positioner, hvor mange af dem er foreningsuvante. 
Hovedparten har anden etnisk baggrund end dansk 
og kender ikke nødvendigvis til foreningslivet i deres 
lokalområde. Det samme gælder forældrene, og 
derfor oplever familierne oftest også større barrierer i 
at støtte deres børn i at gå til en fritidsaktivitet.

Hvem er børnene og de 
unge? 
De ældste i målgruppen har været en del af HUSET 
2450 i Sydhavnen, som ønsker at give plads til fri-
tidstilbud for alle, som har lyst til at være en del 
af et. Fælles for initiativtagerne er, at de ønsker at 
skabe et sted, hvor børn og unge i Sydhavnen kan 
mødes, i stedet for at mødes tilfældigt. Fælles for 
de unge har været, at de har manglet et sted at 
være i deres fritid, hvor de kunne få lov til at sætte 
deres præg på og definere det at være ung i Syd-
havnen. 

"Altså at være ung i Sydhavnen er skam meget nice, lidt 
blandet pga af ry og dårlig indflydelse fra andre, men 
hvis man undgår det og er sig selv, går det. Det har 
været lærerigt at være med i HUSET 2450 og være med 
til at hjælpe nogen med at lære nogle praktiske fagli-
ge skills, og generelt et godt fristed for unge. Ville selv 

gerne kunne bruge huset til fx grill, fest, sammenkomst 
og andre sociale aktiviteter, og værkstedet for at kunne 
bygge eller skabe noget kreativt” 
Zion, 16 år, Sydhavnen

I Tingbjerg i København går 12 piger til spejder hver 
tirsdag. Pigerne kommer på grund af fællesskabet 
og de sjove aktiviteter. 

“Jeg er altid spændt på, hvad vi skal lave til spejder. Vi 
laver så mange sjove ting.”
Faiza, 7 år, Tingbjerg

“Det bedste ved spejder er at lave bål og riste skumfidu-
ser sammen med de andre. Jeg kan godt lide at tænde 
bålet. Jeg kan lide den måde, jeg bliver udfordret på, 
fordi bålet kan gå ud hele tiden. Jeg har fået en ny spej-
derveninde ”Hubba Bubba”. Ej hun hedder rigtig Hudja. 
Hun er sød.”
Mille, 10 år Tingbjerg 

I Vollsmose i Odense er Hussein mødt op til spejder, og 
han har stillet sig i rundkreds rundt om bålet sammen 
med de andre børn, og er klar til at gå i gang. Han 
kommer hver anden uge sammen med andre børn fra 
Birkeparken, som er en del af Vollsmose. I dag skal de 
øve at tænde bål og lave kandiserede æbler. Der er god 
stemning og børnene er gode til at hjælpe hinanden og 
tage imod nye børn, hvis der er nogen, der generte står 
og kigger på og gerne vil være med. 

Når sulten forstyrrer
Fælles for spejdergrupperne er, udover en masse skøn-
ne børn, at børnene er sultne, når de møder til spejder. 
Det betyder, at de har svært ved at koncentrere sig 

og tage imod en besked. Der bliver hurtigere konflik-
ter, og når klokken nærmer sig 18:00 spørger mange, 
om de må gå. Derfor er der altid eftermiddagssnacks 
eller mad over bål i Vollsmose spejdergruppen og i 
Tingbjerg og Ydre Nørrebro er mødetiden blevet rykket 
frem, så børnene har spist, inden de kommer til spejder. 
Det har skabt en helt ny ro på møderne og fokuserede 
børn med overskud til at deltage i aktiviteterne samt 
hyggeligere samvær mellem børnene. 
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Hvor mange
Tingbjerg  

(De grønne pigespejdere)

12 går til spejder (340 børn har deltaget i 

arrangementer i Tingbjerg fx Eid festival, 

Spiredag og Tingbjerg Challenge)

Nørrebro  

(De grønne pigespejdere)

3 (ialt 40 børn har deltaget i forløb med 

hhv. Play og KKFO)

Amagerplanen (Det Danske Spejderkorps) 6 familier går i Naturklub

Vollsmose Spejderne  

(Det Danske Spejderkorps)

8 går til spejder (25 børn har deltaget i 

løbet af projektperioden)

Gadehavegaard   

(Det Danske Spejderkorps)

4 børn fra Taastrupgaard bliver fulgt til 

spejder i en lokal gruppe

Sydhavnen/Sjælør (KFUM-Spejderne) 32 børn og unge (7 i ungeforløb og 25 til 

sommeruge)

AmagerbroSpejderne  

(Danske Baptisters Spejderkorps)

15 spejdere

Nørrebro Spejderne 

(Danske Baptisters Spejderkorps)

De har i en periode valgt at fokusere på 

gruppen af frivillige i håb om at øge kapa-

citeten til igen at kunne afholde traditio-

nelle spejdermøder. De er gået fra 2 aktive 

ledere til omkring 10 voksne.

Husum Tingbjerg (KFUM-Spejderne) 4 faste deltagende familier

Semerkand Spejderne i Ishøj  

(KFUM-Spejderne)

35 børn går til spejder hos Semerkand 

Spejderne, 5 børn er startet som en del af 

indsatsen.

Færre børn end forventet er blevet 
en del spejdernes fællesskab, som 
følge af de forskellige indsatser. 
Mange af børnene er forenings 
uvante og de ved ikke, hvad det vil 
sige at gå til spejder. 

Erfaringen fra projekterne er, at det 
tager tid og kræver kontinuitet, at 
tiltrække børn til spejderaktiviteter 
i disse områder. Samtidig har det 
stor betydning at have lokale am-
bassadører i området, der kan være 
med til at engagere deres netværk i 
spejdergruppen. 
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viteter for børnene over tre eftermiddage, hvor de bl.a. 
har lavet bålmad, leget lege og været på spejderløb. 
På samme måde har gruppen forsøgt sig med et sam-
arbejde med SFOen Den Grønne Giraf, hvor de over 
fire eftermiddag har besøgt SFOen og lavet spejderak-
tiviteter med SFOens piger. Børnene har haft det sjovt 
med aktiviteterne. Efter samarbejdet med PLAY var der 
en pige, der startede til spejder, mens ingen piger star-
tede efter forløbet med SFOen. 

Semerkand Spejderne i Ishøj har en stærk forank-
ring i det tyrkiske miljø i og omkring Ishøj. Selvom 
spejdergruppen er åben for alle uanset etnicitet eller 
baggrund, så har de fleste af deres spejdere tyrkisk 
baggrund. Rekrutteringen er i høj grad sket gennem 
fortællinger i lokalområdet. Det har været en stor fordel 
i denne sammenhæng, at de ansvarlige for spejderakti-
viteterne også har tyrkisk, muslimsk baggrund. Det har 
været en vigtig læring, at spejderlederne i miljøet ses 
som gode forbilleder.

Rekruttering af børn
Rekrutteringen af børn er bl.a. foregået gennem alle-
rede eksisterende relationer. I flere af projekterne har 
det været betydningsfuldt med opbakning fra bør-
nenes voksne. Det har ikke nødvendigvis været deres 
forældre, da de ikke altid har overskud til at opsøge 
fritidsaktiviteter sammen med deres børn, men børne-
nes pædagoger fra fritidscentret, bydelsmødre, fritids-
guider eller boligsociale medarbejdere. 

I Naturklubben på Amager og i Vollsmose kommer 
langt de fleste af børnene selv til spejder, og kun et 
fåtal bliver fulgt. I Naturklubben er alle børnene henvist 
via helhedsplanen og Borgercenter Børn og Unge. Det 
har været svært at få børn henvist til tilbuddet til trods 
for, at der er taget kontakt til de lokale skoler, sam-
arbejdspartnere, uddelt flyers og hængt plakater op i 
boligområdet.

Spejdergruppen i Husum-Tingbjerg har rekrutteret bør-
nene ved at kontakte de forskellige boligselskaber, op-
søge andre foreninger i området og gå i tæt dialog om 
gode erfaringer og anbefalinger. Samtidigt har de hen-
vendt sig til mere klassiske samarbejdspartnere, som fx 
Tingbjerg Skole, Tingbjerg Kulturhus og Tingbjerg Kirke, 
der alle har hjulpet med at udbrede viden om mulighe-
den for at komme til spejder/familieklub. 

KFUM-Spejderne kontaktede Den bemandede lege-
plads i Husumparken, hvor der var adgang til vand og 
toilet, med henblik på at starte en familieklub op  hver 
anden weekend. Helhedsplanen Husum for alle fore-
slog i stedet for at afholde møderne mellem boligblok-
ken, for at være tæt på børnenes hjem.

I Tingbjerg pigespejdergruppe har den primære sam-
arbejdspartner været Tingbjerg Fælleshave, hvor med-
arbejderne fra den boligsociale helhedsplan holder til. 
Jesper der er ansat som boligsocial medarbejder har 
hjulpet gruppen med at komme i kontakt med ildsjæle 
i lokalområdet. Herigennem er gruppen blevet invite-
ret med til en række arrangementer, hvor de har lavet 
spejderaktiviteter for byens børn og samtidig inviteret 

pigerne til at besøge spejdergruppen. Typisk har spej-
derlederne tændt bål og inviteret lokalområdets børn 
til bålhygge og snobrød. Gruppen har bl.a. lavet aktivi-
teter til Eid Festival, Spiredag i Fælleshaven, Tingbjerg 
Challenge, Ferie Camps, Tour de Utterslev Mose. I alt 
har ca. 340 børn deltaget i disse arrangementer. Efter 
Eid Festivalen, hvor gruppen havde inviteret børn til at 
være med til at lave snobrød over bål kom 20 nye piger 
til spejdermødet om tirsdagen. 

I Sydhavnen har rekrutteringen af børn og unge fore-
gået i tæt samarbejde med den nærliggende fritids-
klub, særligt med henblik på at få fat i de lidt ældre 
børn og unge. Til at starte med deltog en engageret 
pædagog flere gange i aktiviteterne sammen med 
børnene/de unge, indtil der var opbygget en stærk nok 
relation til projektlederen, der deltog i alle møder. Sam-
me pædagog hjalp også med at oprette en fungeren-
de kommunikationskanal (en Messenger-gruppe) med 
ungegruppen, der har gjort det lettere for de unge at 
huske mødet samt se, hvad der var på programmet fra 
gang til gang. Gennem forløbet har deltagerne også 
inviteret deres venner med.

Hos AmagerbroSpejderne holder de spejdermøder 
synligt mellem boligblokkene, og der er ofte børn og 
unge fra området, der deltager i at lave snobrød el-
ler bage pandekager over bål. Selvom det ikke så ofte 
fører til direkte medlemskab, bliver der dannet relati-
oner mellem spejdergruppen og beboerne i området. 
I efteråret havde gruppen succes med at afholde et 
arrangement for børn og familier i samarbejde med 
Købnerkirken.

De grønne pigespejdere på Nørrebro har prøvet at re-
kruttere børn gennem forløb i samarbejde med PLAY 
og SFOen Den Grønne Giraf, der hører til Rådmands-
gade Skole. PLAY er en socialøkonomisk virksomhed, 
der arbejder for at understøtte læring, udvikling og 
trivsel for børn, unge og familier og hjælpe dem med 
at finde plads i samfundets fællesskaber. Dette gør de 
bl.a. gennem en indsats i Lundtoftegade, hvor de la-
ver ugentlige aktiviteter med børn. Pigespejderne har 
samarbejdet med PLAY om et forløb med spejderakti-

De grønne pigespejdere i Tingbjerg laver bål i 

Fælleshaven mellem blokkene
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“Jeg er frivillig i 
Naturklubben, da 
jeg gerne vil bidrage 
til naturaktiviteter 
sammen børn og andre 
voksne.”

Frivillig i Naturklub Amager
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Frivillige

Hvad kendetegner de frivillige?
 
I alle indsatserne er der blevet engageret frivillige til 
aktiviteterne. Det der kendetegner dem er, at de bræn-
der for at invitere børn eller unge ind i et fællesskab. 
I Tingbjerg, Ydre Nørrebro, Amagerplanen og i Volls-
mose er der blevet skabt nye spejderfællesskaber. Mens 
der på Amagerbro og i Gadehavegaard er blevet in-
viteret børn ind i eksisterende spejderfællesskaber. I 
Sydhavnen er der etableret et ungefællesskab, med en 
gruppe unge (14-16-årige) som primært har lavet akti-
viteter for hinanden.
Gruppen af frivillige, der bidrager til projekterne er 
mangfoldig. De frivillige er forældre, voksne fra lokal-
området, frivillige fra Semerkand, Red Barnet, og spej-
derbevægelsen. Alle sammen frivillige, der vil gøre en 
forskel for børn, og lokale unge der vil gøre noget for 
andre unge. 

I Tingbjerg er der ansat en 16-årig pige i lommepenge-
job, som hedder Maria. Lommepengejob er et job, hvor 
en ung får penge for at bidrage til lokalområdet. For-
målet er at give den unge erfaring med et arbejde og 
samtidig skabe en sund interesse. I Tingbjerg er lom-
mepengejobberen betalt af den boligsociale helheds-
plan. Det skaber stor værdi for spejderne at have en 
ung rollemodel fra lokalområdet. På møderne flokkes 
pigerne om Maria, som er nærværende, hjælpsom, sød 
og interesseret overfor pigerne. De ser op til Maria og 
glæder sig til at være sammen med hende. 

De frivillige har forskellige erfaringer. Nogle har væ-
ret spejdere, nogle har interesse for natur og friluftsliv, 
nogle har kendskab til lokalområdet og andre vil gerne 
gøre noget for børn, der ikke er vant til at være en del 
af foreningslivet. 

En af de frivillige i Vollsmose Spejderne er Sarwa Sha-
rif, som er formand for Vollsmose Aktivitetsforening, og 
som er en ildsjæl, der brænder for hendes lokalområde.
“Jeg kan ikke lade være med at engagere mig. Jeg har også 
været med til at starte beboercafeen i Vollsmose sammen 
med en veninde.”
Det er tydeligt, at Sarwa er et kendt ansigt blandt bør-
nene og deres mødre. Sarwa har kurdisk baggrund og 
taler arabisk, og hun er et vigtigt bindeled mellem spej-
dergruppen og familierne, og kan oversætte fra dansk 
til arabisk, hvis der er behov for det. Alle sammen fak-
torer der gør, familierne trygt kan sende deres børn til 
spejder.

Rekruttering af frivillige – helt 
nye frivillige er blevet en del af 
fællesskabet
Det er lykkedes at engagere frivillige i projekterne, som 
ikke tidligere har lavet frivilligt arbejde. Det er bl.a. sket  
gennem en opsøgende tilgang, hvor indsatserne har 
arbejdet strategisk med at skabe netværk i de givne 
lokalområder. På denne måde er indsatserne kommet i 
kontakt med lokale ildsjæle og centrale medarbejdere, 
der har hjulpet med at skabe kontakt til og finde frivil-
lige i lokalområdet.
Et af projekterne har rekrutteret gennem søgning og 
personlig henvendelse på LinkedIn. Herigennem er det 
lykkedes at få engageret flere unge frivillige i spejder-
gruppen på Nørrebro. Dem der er blevet rekrutteret via 
linkedin har været unge kvinder under uddannelse, som 
har søgt et netværk i København.

På Amager er Det Danske Spejderkorps gået sammen 
med Red Barnet om at starte en naturklub. Her er det 
Red Barnet, som har rekrutteret de frivillige gennem 
deres normale rekrutteringsprocedure. I Naturklub 
Amager har de frivillige alle sammen udført frivilligt 
arbejde før, og det er meget tydeligt, at det er er klub-
bens profil med natur, udeliv og spejder, som tiltrækker 
de frivillige. Derudover er Naturklubben et samarbejde 
med Red Barnets lokalforening, København Hovedsta-
den.
 “Jeg er frivillig i Naturklubben, da jeg gerne vil bidrage til 
naturaktiviteter sammen børn og andre voksne.”
Frivillig i Naturklub Amager

I Sydhavnen har KFUM-Spejderne inviteret unge ind til 
at udvikle deres eget ungefællesskab. Det er lykkedes, 
og de unge er nu så engagerede, at de selv sætter ini-
tiativer i gang og inviterer andre unge. For eksempel 
har en mindre gruppe bestående af fem unge på eget 
initiativ søgt lokaludvalget og blevet bevilliget støtte 
til indkøb af en mobil højttaler, der nu kan lånes til 
forskellige ungearrangementer i lokalområdet. Unge-
gruppen står selv for koordineringen af ordningen i de-
res fritid. Samtidigt er gruppen, understøttet af blandt 
andet helhedsplanen Mit Kvarter, og Ph.d.-projektet 
Genskab, der har fokus på unges demokratiske delta-
gelse, lige nu i gang med at prøve at stifte deres egen 
forening. På den måde kan de blive selvstændige med-
lemmer i HUSET 2450 og selv arrangere aktiviteter for 
områdets unge.

At være spejder er et nyere tilbud hos Semerkand Ung-
dom. Som et ungt tilbud til børn og unge, har de i Ishøj 
været hårdt ramt af pandemien, og indsatsen har der-
for haft til formål at styrke foreningen. Det har været 
centralt i arbejdet med de frivillige, at det er forbundet 
med stolthed at være spejderleder. De frivillige er op-
tagede af at være gode forbilleder for de deltagende 
børn. Derfor har der været fokus på at styrke de frivilli-
ges kompetencer, så kvaliteten er god. Det har ligele-
des vist sig, at grejbanken også skulle være for ledere, 
da det at mangle en spejderuniform eller grej er en 
barriere for at melde sig som frivillig.

Frivillige klædes på til at være 
spejderledere
Alle projekter har fokuseret på at klæde de frivillige på 
til at være spejderledere. Det har været svært for de fri-
villige, der ikke tidligere har været frivillige at træde ind 
i rollen som spejderleder. Det kan være en svær pæda-
gogisk ramme at træde ind i, og det er ikke en selvføl-
ge, at man kan det. Hvordan giver man en besked og 
får børnene til at lytte? Hvordan tilrettelægger man et 
spejdermøde? osv.
I Tingbjerg har studentermedhjælperne haft det pri-
mære ansvar for mødet, og lommepengejobberen og 
frivillig leder har stået for delopgaver, fx at instruere 
en leg eller stå for en lille aktivitet. Gradvis har lederne 
fået mere og mere ansvar og vænnet sig til rollen. 

Hos AmagerbroSpejderne har de fleste frivillige været 
spejdere siden de selv var børn, og der har her været 
fokus på at klæde de frivillige på til arbejdet med børn 
fra udsatte positioner. De har de bl.a. gjort ved at invi-
tere fagfolk ud til gruppen som har erfaring med denne 
gruppe børn og unge, og som har kunnet give lederne 
værktøjer til deres arbejde som spejderledere.

På Nørrebro er to unge studerende startet som ledere. 
De har både haft masser af ideer til aktiviteter og en 
naturlighed ift. at igangsætte og styre spejderaktivite-
ter. De har ikke konkret erfaring som spejdere, men det 
har ikke betydet noget. Det vigtigste har været deres 
lyst til at indgå i et fællesskab  med børnene i naturen. 
Her er de frivillige blevet støttet af en studentermed-
hjælper, i at planlægge møderne. 
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Partnerskaber

I løbet af projektet har spejderkorpsene samarbejdet 
med mange forskellige partnere, blandt andet kom-
muner, boligsociale helhedsplaner, NGOer, og forskel-
lige aktivitetsforeninger. Mange forskellige metoder og 
typer af samarbejde har været i spil. Nogle partnere 
har hjulpet med sparring eller viden om lokalområdet, 
mens andre har været dybt involverede i hele forløbet. 
For eksempel har flere helhedsplaner haft stor betyd-
ning for projekterne med deres kendskab til børnene 
og deres familier samt til forskellige nøglepersoner i 
områderne. Ofte har de fungeret som døråbnere, der 
har kunnet henvise videre til betydningsfulde lokale 
aktører.

Spejderkorpsene er generelt blevet taget rigtig godt 
imod. Relationer på tværs af projekterne har været 
altafgørende for projekternes effekt. Nøglepersoner 
har inviteret ind, kommet med forslag og guidet os vi-
dere. De har hjulpet med at knytte relationer til bør-
nene, hjulpet børnene med at huske at komme til de 
forskellige aktiviteter eller endda fulgt dem derhen. De 
har hjulpet med at finde de rigtige lokaler, da det har 
haft stor betydning at finde den rigtige beliggenhed 
og sammenhæng. Det har nemlig vist sig, at det har 
stor betydning,hvis stedet er velkendt for både børn og 
frivillige.

Gennem hele projektet har spejderkorpsene tydeligt 
oplevet, at det er sjovest når man er flere, og det er 
svært, hvis ikke umuligt, at løfte en opgave som denne 
alene.

Vi har blandt andet 
samarbejdet med:

Red Barnet, lokale arrangementer 
som fx Store Legedag (Købnerkirken), 
helhedsplaner, Københavns Kommune 
(FerieCamp, KFF, B&U, lokaludvalg), Frelsens 
Hær, Mødrehjælpen, Bydelsmødrene, 
Fritidsguider, Play, Ressourcecenter Ydre 
Nørrebro, Naturpark Amager, Vollsmose 
aktivitetsforening, Bydelsløftet for mænd 
(Odense), Tingbjerg Forum, Fritidsklubben 
Rubinen, Ph.d.-projektet Genskab, Hermes 
Cykler, scenograf Annika Nilsson, kunstner 
Christian Liljedahl, Spejderne på Holmen, 
Stjernegruppen i Odense, Tingbjerg 
Forum, Husum for Alle, Boligselskabet 
FSB, Tingbjerg Skole, Tingbjerg Kulturhus, 
Tingbjerg Kirke, Den bemandede legeplads i 
Husumparken,  Broen Høje Taastrup.
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Forældresamarbejde

I de varmere måneder har forældrene siddet på bæn-
kene rundt om terrassen ved beboerhuset i Birkepar-
ken i Vollsmose, når børnene har været til spejdermøde. 
Forældrene har ikke deltaget, men kigget interesseret 
til og interageret med børnene,når de kommet løbende 
for at fortælle eller vise frem.

Forældrene ved ikke nødvendigvis, hvad spejder er eller 
kender nogen, som går til spejder. Forskelle i sprog, ud-
dannelsesniveau og kulturelle normer kan gøre, at der 
skal andre former for forældreinvolvering til, end den vi 
kender bedst. Studier viser, at socialt udsatte familier, 
der er præget af arbejdsløshed og/eller minoritetsbag-
grund ikke nødvendigvis benytter de eksisterende til-
bud og dermed heller ikke er bekendt med, at forældre 
oftest involverer sig i de fritidsaktiviteter, som deres 
børn deltager i. (Kilde: Chanceulighed i udsatte boligom-
råder, VIVE 2022)

“På nuværende tidspunkt er der ikke kommet nogle spejde-
re, vi tror det er kulden og mørket". Derfor har vi besluttet, 
at vi rykker mødet til kl. 16, så det er en halv time tidligere 
næste gang. Og vi tilbyder også lidt mad og sørger for der 
også er indendørsaktiviteter.”
Sms fra lederen i Vollsmose, november 2022

I de mørkere, koldere måneder har det været svært at 
få børnene til at møde til spejder, men der er alligevel 
børn og mødre i Vollsmose, som har trodset vejret og 
mørket i december måned. Mødrene har siddet i sofa-
en i beboerlokalet og drukket kaffe, mens børnene bl.a. 
har været i gang med at lave postkort og med natur-
materialer. Fremadrettet vil forældrene blive inviteret 
med til spejdermøderne, hvis de har lyst. Det skaber 

tryghed for deres børn og samtidigt ser og oplever de, 
hvad deres børn foretager sig og hvilke voksne de er 
sammen med. På den måde bliver forældrene trygge 
ved at sende deres børn afsted samtidigt med, at de 
bliver de bedste ambassadører for Spejderne i Volls-
mose. 
Erfaringerne viser, at det er det nære netværk i bo-
ligområdet, venner og naboer, som skal gøre, at flere 
kommer til at kende til spejdergruppen og flere børn 
møder op. Det er ikke flyers og posters som gør det, 
men et stort stykke relationelt arbejde som tager tid. 

Kultur og forventninger
I Tingbjerg spejdergruppe har spejderlederen inviteret 
til forældremøde samtidig med et af de ugentlige spej-
dermøde. Invitationen blev sendt  på SMS, uploadet i 
facebookgruppen og spejderne havde fået sedler med 
hjem. På dagen havde spejderlederen ikke modtaget 
nogle tilmeldinger, så hun troede forældremødet skulle 
aflyses. Da hun mødte op til spejder, kom seks mødre 
ned alle klar til forældremødet. På mødet talte de om, 
hvad det vil sige at gå til noget, fx at det var vigtigt at 
komme til tiden og blive til mødet er slut. Desuden talte 
de om, hvad forældrene kunne gøre for at gøre det at-
traktivt at komme, når mødet startede. Spejderlederen 
fortalte på dansk og to forældre oversatte til arabisk 
og tyrkisk, så alle deltagere kunne deltage. Efter foræl-
dremødet begyndte flere piger at komme, så de kunne 
være med fra starten af mødet. 

Fællesskaberne forbliver unge 
og sårbare i lang tid
I Tingbjerg og Nørrebro spejdergrupper havde spej-
derlederne planlagt at tage på endagstur og besøge 
Spejdernes Lejr 2022. Tre piger havde tilmeldt sig og 
glædede sig til at komme afsted. Lederne havde for-
beredt madpakker til pigerne, og var klar til at skulle 
afsted. Desværre kom der tre afbud den morgen de 
skulle afsted, så det endte med at spejderlederne tog 
afsted alene. 
Det er projektledernes generelle oplevelse, at det er 
sårbart at lave aktiviteter i udsatte boligområder. Det 

varierer meget, hvor mange børn der kommer på spej-
dermøderne og de fleste indsatser har også oplevet 
møder, hvor der slet ikke mødte børn op. Det er an-
derledes end det er i øvrige spejdergrupper, hvor stør-
stedelen af børnene er foreningsvante og stort set alle 
kommer hver gang.

I Hyltebjerg gruppe i Husum-Tingbjerg startede de en 
gruppe af familier, der mødte fast op til familieklub, 
men da projektlederen stoppede, holdt familierne op 
med at møde op - også selvom spejdergruppens lede-
re fortsatte tilbuddet.
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Lokationer og naturen 
mellem blokkene
Oplevelser i naturen har social slagside, forstået på 
den måde, at børn af lavtuddannede kommer mindre i 
naturen. Mange af børnene i de udsatte boligområder 
er ikke vant til at benytte og komme ud i naturen og 
slet ikke når det regner og er blevet mørkt. Mange gan-
ge har børnene og deres familier heller ikke kendskab 
til, hvad der er af muligheder i deres nærområde. Na-
turen for dem er græsarealerne mellem boligblokkene.

I Tingbjerg foregår spejderaktiviteterne i Fælleshaven 
mellem boligblokkene. En 7-årig pige kommer glad 
løbende ud af en opgang forbi parkeringspladsen og 
over til spejderlederen der står i Fælleshaven. Pigen si-
ger hej til spejderlederen og vender sig om, kigger op 
på tredje sal af boligblokken og vinker. Der står hendes 
mor på altanen og vinker tilbage og tjekker, at hun er 
kommet godt til spejder. 
Hvis lederen har brug for at tale med moderen, vinker 
hun hende ned til sig, så kommer hun ned og snakker.  

På Nørrebro har man lagt spejderaktiviteterne på Res-
sourcecenter Ydre Nørrebro. Det er et aktivitetscenter, 
der rummer en mangfoldighed af foreningesaktiviteter 
for unge på Nørrebro. Det har vist sig, at det ikke er 
et naturligt samlingspunkt for børn og deres forældre, 
og derfor er gruppen nu på udkig efter en ny lokalitet, 
hvor børnefamilier mere naturligt kommer forbi fx på 
en legeplads eller i en baggård. 

Det skal gerne være lige 
udenfor hoveddøren
I Vollsmose, hos AmagerbroSpejderne og Tingbjerg 
foregår spejdermøderne udenfor hver gang og er syn-
lige for familierne, der bor i blokkene rundt om. Erfa-
ringerne fra de 10 indsatser viser, at det er af stor be-
tydning, at lokationerne for spejdermøderne er tæt på 
børnenes boliger. At det er lige uden for deres hoved-
dør, har stor betydning og værdi, idet børnene ikke så 
gerne flytter sig fra det ene område af et boligområde 
til et andet. Det kan skyldes grupperinger af unge eller 
fordi de ikke har nogen, som kan følge dem. Derfor er 
det vigtigt, at de selv kan komme derhen og hjem igen.

I Sydhavnen er det nærheden til den lokale fritids-
klub, der har været betydningsfuld. De lidt ældre børn 
(13-16-årige) har tidligere gået i klubben og har et godt 
forhold til en eller flere pædagoger, som har foreslået 
dem at deltage i projektet. De lidt yngre børn (8-12-åri-
ge) er kommet til aktiviteterne, som er foregået på na-
bomatriklen til klubben, af sig selv eller sammen med 
pædagogerne. Det har været afgørende, at det har væ-
ret nemt og tilgængeligt for børnene at deltage, og at 
de også har kunnet gå igen, hvis de for eksempel er 
blevet ringet hjem for at spise. 
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Vigtigt med kendte ansigter fra 
lokalområdet
Det er meget kontekstafhængigt, hvem der er vigtige 
samarbejdspartnere i de involverede lokalområder.
Hos Spejderne i Vollsmose er det blandt andre Sarwar, 
som er et kendt ansigt og engageret frivillig i mange 
forskellige aktiviteter i Vollsmose. Hun har været en vig-
tig person i etableringen af gruppen og bliver det også 
i den fortsatte forankring.
Sarwar har rollerne; frivillig, det kendte ansigt for både 
børn og voksne og oversætter i kontakten til de foræl-
dre, hvor mange bedst forstår arabisk. 

“Hun er en hel helhedsplan i sig selv”, fortæller en medar-
bejder fra helhedsplanen, da vi kører hende fra spejder over 
til den lokale fodboldklub, hvor datteren skal spille kamp.”
Det har vist sig at have stor værdi at have frivillige med 
kendskab til lokalområdet. Fx møder den frivillige mor 
i Tingbjerg pigespejdergruppe pigerne i hverdagen 
udenfor spejder, hvor hun hilser på dem og spørger ind 
til, om de kommer til spejder. Erfaringerne viser også, 
at det er hende forældrene henvender sig til, når der fx 
har været fællesspisning for lokalområdet i fælleshuset.

Mentorgruppe
Naturklub Amager og Spejderne i Vollsmose har begge 
en mentorgruppe, som er en nabo spejdergruppen de 
frivillige og børnene besøger for at opleve, hvordan de 
holder spejdermøde, gennemfører aktiviteter osv. Det 
har været en stor oplevelse for børnene i Naturklubben 
at deltage i et spejdermøde i mini grenen hos Spejder-

ne på Holmen og stå rundt om flagstangen og synge, 
og opleve at være en del af et større fællesskab, hvor 
alle de andre også har tørklæde på. 
“Det er dejligt at komme ud og være en del af noget større 
og se, hvordan børnene bare deltager i aktiviteterne på lige 
fod med med de andre spejdere”
Frivillig i Naturklub Amager

Indsatser tager tid, hvis de skal 
forankres
Relationsarbejde tager tid både i forhold til børnene 
og deres forældre. Mange af børnene er ikke vant til at 
deltage i organiserede fritidsaktiviteter. De har brug for 
hjælp til for eksempel at huske mødet, og til at forstå 
rammerne, hvornår man gør hvad?, hvor lang tid for-
ventes det, at de skal deltage? osv. Der er behov for op-
bakning fra børnenes voksne (for eksempel pædago-
ger) i en længere periode. Det er ikke nok, at børnene 
støttes i at komme til de første møder, idet erfaringerne 
viser, at der er brug for støtte over længere tid inden 
det bliver en vane for børnene og deres familier.

I og med at rigtigt meget af arbejdet med projektets 
målgruppe handler om relationer og vigtige voksne 
rollemodeller, kan det være svært og sårbart, hvis der 
er udskiftning eller rotation blandt ledere/andre vigtige 
voksne. Det er ikke altid muligt at overføre en relation 
til en anden projektleder eller frivillig eller fra en leder 
til en anden. 

Læringspointer FripladspuljenTing vi er blevet nysgerrige på

Hvis vi skulle gøre det igen

Perspektivering

103 børn har fået tilskud 
fra fripladspuljen. 

Hvilket spejderkorps er  
gruppen medlem af?

  55 Det Danske Spejderkorps

  35 KFUM-Spejderne

  13 De grønne pigespejdere

  0 Baptistspejderne

Fordeling på spejderkorps:

52

0

33
18

børn

børn

børn

Hvor mange grupper 
har søgt?

52 grupper har 
søgt puljen. Den 
gruppe, der har 
søgt flest pladser 
har søgt 7 pladser. 

Geografi 
Jylland: 52 børn

Fyn: 18 børn

Sjælland: 33 børn

Lolland Falster: 0 børn 
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“Det er dejligt at komme 
ud og være en del af noget 

større og se, hvordan 
børnene bare deltager i 
aktiviteterne på lige fod 

med med de andre spejdere”

Frivillig i Naturklub Amager

Alder
Der er flest børn i aldersgruppen 9-13 år, der 

har fået midler fra  puljen. 

Barnets/den unges køn

  53 Pige

  50 Dreng

  0 Andet

Fordeling på køn

Alder på ansøgningstidspunktet Antal der har søgt

7 år 8

8 år 12

9 år 14

10 år 14

11 år 14

12 år 14

13 år 16

14 år 8

15 år 2

16 år 1




