
 
 
 
 
 

 
 

 

Vi skaber modige børn og unge 

 Som spejder udfordrer vi børn og unge. 

 Hos os skal børn og unge få mod til at prøve nyt, mod til at være sig selv og mod på livet. 

Vildskab i naturen og bæredygtighed i børnehøjde 

 Vi bliver glade af at være i naturen, og vi bliver glade af at bevæge os. 

 Som spejdere værner vi om naturen. 

 Vi gennemfører alle aktiviteter under hensyn til miljøet, dyr og mennesker omkring os. 

 Vi inddrager børn og unge i, hvordan og hvorfor vi træffe bæredygtige valg, og vi give dem mulighed 
for selv at gøre en forskel for en bedre verden. 

Flere ledere og lederudvikling 

 Vi skal tiltrække nye ledere og sikre, at erfarne ledere fortsat finder vores tilbud udviklende og 
meningsfuldt. 

 Det gør vi ved at skabe attraktive lederfællesskaber og tilbyde forskellige måder at være engageret 
på. 

 Vi arbejder aktivt på at fremme ledernes individuelle og fælles kompetencer og fortsatte udvikling. 

 Vi har fokus på den anerkendende tilgang i ledelse og kommunikation i alle relationer. 

 Vi tager ansvar for ledernes udvikling. Vi afsætter økonomiske midler til fordel for lederudvikling i 
gruppen samt se positivt på nye tiltag, der kan styrke den enkelte leder eller gruppen af ledere. 

Attraktive aktiviteter i grenene 

 Vi vil være et attraktivt sted at være spejder. 

 Det skal være sjovt at være spejder, leder, hjælper og bestyrelsesmedlem. 

 Vi har fokus på spejdermetoden og spejderværdier i alle gruppens grene. 

 Vi ønsker at gøre børn og unge til eksperter i friluftsliv hvor ansvar følger handling. 

 Vi tilbyder både afvekslende og genkendelige forløb, der er med til at udvikle den enkelte spejder 
ud fra spejderens eget niveau. 

Gruppen som aktiv deltager i samfundet 

 Vi ønsker at være positivt synlige og engagerede i lokalsamfundet. Vi deltager gerne i medierne for 
den vej at vise, vi er en del af samfundet. 

 Vi støtter arrangementer der styrker spejder, friluftsliv, børn og unge. 

 Vi arbejder for at spejderarbejdet foregår såvel nationalt som internationalt. Vi giver spejderne 
mulighed for at være med i et globalt fællesskab. 

 Det er for os attraktivt at have en udenlandsk venskabsgruppe.  
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