Aabenraa Gruppe

Udviklingsplan for 2020 til 2022
I Det Danske Spejderkorps er der i 2020 kommet en helt ny udviklingsplan, som skal være korpsets
udviklingsplan fra 2020 til 2024. Navnet på udviklingsplanen er ”Vi skaber modige børn og unge”,
og består af fem overordnet temaer: Modige børn og unge, Vildskab i naturen, Bæredygtighed i
børnehøjde, Flere ledere og Urban Scouting.
Aabenraa Gruppes udviklingsplan vil følge temaerne i korpsets udviklingsplan, dog med mere
fokus på nogle af punkterne end andre.
Ved at følge gruppens udviklingsplan, er det målet at vi i hver gren skal blive flere medlemmer for
hvert år, og gerne inden udgangen af 2022 igen være en +100 gruppe.
Udover de nedenstående punkter vil vi arbejde videre med spejderledelsesmodellen, som er
udviklet af divisionsledelsen her i Dybbøl Division. Spejderledelsesmodellen vil være en slags rød
tråd for spejderarbejdet lige fra mikrospejd til troppen. Vi vil derfor bestræbe os på at
spejderledelsesmodellen kan være med til at understøtte de fem nedenstående punkter i
gruppens udviklingsplan.
Aabenraa Gruppe vil desuden arbejde for at vi kan få en ny hytte. Punkterne i denne
udviklingsplan vil indgå i arbejdet med at få bygget en ny hytte til gruppen.

Modige børn og unge
Som spejdere udfordrer vi børn og unge til at prøve nye og spændende ting, samt mod til at være
sig selv og mod på selve livet, hvilke passer med spejdernes motto ”Vær beredt”. Hos Aabenraa
Gruppe, vil vi udfordre spejderne, ved at give den enkelte spejder mere ansvar og
medbestemmelse samt lade de ældre spejdere lære fra sig. Derudover vil vi prøve at udfordre
spejderne til hele tiden at kunne og turde mere, end de selv tror de kan, og dermed få dem afsted
på nogle af de ture og løb som både gruppen, divisionen og korpset afholder i løbet af et år.

Vildskab i naturen
Som spejder elsker vi at være ude i naturen og bruge den i vores spejderarbejde. Vi bliver glade af
at være i naturen, og vi bliver glade af at bevæge os ude i naturen.
Hos Aabenraa Gruppe, vil vi få vildskaben i naturen ind i vores spejderarbejde ved at være så
meget udenfor i naturen som vi kan, og i alt slags vejr. Dette vil vi gøre både ved vores nuværende
hytte og når vi engang for en ny hytte forhåbentlig lige ud til skoven.
Derudover vil vi på vores ture og lejre give spejderne mulighed for enten at få eller bruge deres
eksisterende spejder- og friluftsfærdigheder, som tilpasses de forskellige grene, så alle bliver
udfordret på deres eget niveau.

Aabenraa Gruppe
Bæredygtighed i børnehøjde
Som spejdere værner vi om naturen. Vi inddrager børn og unge i, hvordan og hvorfor vi træffer
bæredygtige valg, og giver dem mulighed for selv at gøre en forskel for en bedre verden.
Aabenraa Gruppe vil tilstræbe at hver enkelt spejder selv kan gøre en positiv forskel for naturen,
og at vi tilstræber at italesætte bæredygtighed på vores ture og lejre, på en måde så børn i alle
aldre kan være med.

Flere ledere
Vi i Det Danske Spejderkorps vil gerne tiltrække nye ledere og sikre, at erfarne ledere fortsat finder
vores fantastiske verden udviklende og meningsfuldt, dette vil vi hos Aabenraa Gruppe gøre ved at
skabe et attraktivt lederfællesskab og tilbyde forskellige måder at engagere sig på. Dette kan f.eks.
være kun at være med til enkelte møder, være med til planlægningen af møder eller ture, eller
andet der måtte passe i den enkelte leders hverdag.
Derudover vil Aabenraa Gruppe også tilbyde gruppens ledere at komme gratis afsted på et
selvvalgt kursus om året. Kurset skal udbydes af Det Danske Spejderkorps.
Vi vil bestræbe os på at udvikle spejderne via spejderledelsesmodellen, så spejderne bliver i
gruppen som ledere.

Urban Scoutning
I byerne er der nu en stor tilvækst i børnefamilier, som kun vil fortsætte de næste mange år.
Spejderne skal tilpasse sig denne udvikling, så vi også i fremtiden sikrer, at en stor andel af børn og
unge bliver spejdere.
Hos Aabenraa Gruppe vil vi prøve at blive mere synlige i bybilledet, så vi kan sikre os at børn og
unge i Aabenraa vil være spejdere hos os. Dette vil vi gøre blandt andet ved at deltage i
Ringriderfesten, ved vores juleafslutning i gågaden, og ved at bestræbe os på at holde nogle af
vores møder og aktiviteter steder hvor man lægge mærke til os.
Derudover vil vi med en ny hytte lave et samarbejde med Kongehøjskolen, SFO’en og børnehaver,
så der kommer flere børn og unge forbi vores hytte og ser hvad vi til daglig laver og derfor for lyst
til at være spejder hos os.

