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Forslag til udviklingsplan for Højfyns Spejderne ”Højfyns Spejderne ”Rolands Gruppe”” i Skalbjerg 

Side 3 

 

 

Udviklingsplan for Højfyns Spejderne i Skalbjerg: 

Formål: 
- Udarbejde en udviklingsplan for Højfyns Spejderne ”Rolands Gruppe” i Skalbjerg 

- Planen løber over følgende periode, 01-01-2023 til 31-12-2023 

- Der er udvalgt 1 udviklingsområde, udarbejdet i samarbejde med Gruppens ledere samt Bestyrelsen 

 

Målsætning for udviklingsplanen: 
Målsætning udarbejdet af ledergruppen:  

Grundlæggende kerneværdier i Højfyns Spejderne ”Roland Gruppe:” 
 

Vi ledere i Rolands Gruppe ønsker at: lave en velfungerende aktivitet på 
Højfyn, hvor vi udvikler og styrker børn og unge, praktisk og socialt, 

gennem spejder arbejdet. 
Disse kerneværdier vil blive lagt ind som grundlag i udviklingsplanen 

 

Synlighed af udviklingsplanen: 
Udviklingsplanen skal være et værktøj til at udvikle gruppen. Derfor er det vigtigt at udviklingsplanen er kendt for 
alle både i gruppen samt af pårørende til gruppens spejdere og andre relevante personer. Udviklingsplanen skal altid 
kunne tilpasses hvis dette skyndes nødvendigt. Ændringer til planen vedtages i samarbejde mellem bestyrelsen og 
lederne af Højfyns Spejderne ”Rolands Gruppe”. 

 
 

 
 

 

 



Forslag til udviklingsplan for Højfyns Spejderne ”Højfyns Spejderne ”Rolands Gruppe”” i Skalbjerg 

Side 4 

 

 

1. Indsatsområde: Styrke fagligheden i spejdernes kerneværdier  

Mål: Kunne synliggøre overfor forældre og spejdere, at Højfyns Spejderne ”Rolands Gruppe” 
følger en rød tråd igennem barnets spejderliv. 

 

1.1: Evaluering af aktiviteter: 

1).: Refleksion og evaluering af vores aktiviteter i relation til DDS’s værdier, samt Feedback og dialog med 
spejdere og forældre.  

Aktion: Finde og synliggøre DDS mål for aktiviteter. Udarbejder en nem måde at evaluerer aktiviteterne i 
gruppen. Evaluering er kun god hvis det analyseres og medtages i fremtidige aktiviteter. Da vi ikke har fået 
denne del udarbejdet, vil denne del forsøgt færdiggjort i 2023. 

1.2: Uddannelse af ledere og spejdere: 

1).: Flere ledere på kursus  

Aktion: Hvor mangler vores ledere viden og kendskab. Hvilke kurser tilbydes. 

2).: Patruljeleder og – assistenter tilbydes kursus, med stort tilskud fra gruppen. 

Aktion: Hvilke kurser skal vi tilbyde vores PL og PA´er. Hvornår skal vi tilbyde kurserne 

3).: Prioritering i deltagelse på Korpsrådsmøde og Divisionsrådsmøde 

 

 


