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Udviklingsplan 2021
Det Danske Spejderkorps har fået ny udviklingsplan!
Marselisspejderne valgte sidste år at bygge sin udviklingsplan op omkring de 5 punkter i korpsets udviklingsplan. Vi besluttede,
at vi ville fastholde, konsolidere og videreudvikle gruppens hidtidige og nuværende aktiviteter under overskrifterne;
1

Modige børn og unge

2

Vildskab i naturen

3

Bæredygtighed i børnehøjde

4

Flere ledere

5

Urban scouting

Sidste års udviklingsplan fastholdes uændret for 2021!
Det seneste års udfordringer med Covid-19 og gentagne nedlukninger har betydet, at vi ikke har haft mulighed for at fokusere
på den udvikling vi gerne ville have. Sidste års udviklingsplan fastholdes uændret for 2021!
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Modige børn og unge
”Som spejdere 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.
Hver spejder skal:
•
Jævnligt opleve at kunne og turde mere, end de tror
•
Have konkret medbestemmelse på hvert møde og hver tur
•
Opleve et rum, hvor det er en god ting at fejle
•
Møde mennesker, der udfordrer og skaber forståelse for andres og egne meninger samt ståsted i samfundet og livet”
Marselisspejderne har en stærk kultur for respekt og aktiviteter på tværs af alder. Vi vil arbejde for at
fastholde denne kultur på trods af at gruppen vokser. Vi vil udfordre spejderne i trygge rammer, og tilbyde
dem et forpligtende fællesskab, som de ikke kan få andre steder. Vi skal være et rum for læring og
udvikling, hvor der er fokus på læring i praksis, og at lære af sine erfaringer ”learning by doing”.

Vi vil støtte spejderne i at deltage i fællesarrangementer med andre blå og grønne spejder. Det kan være
alt fra divisionsarrangementer, adventureløb, internationale lejre, PLAN/PUF kurser o.l. Spejderne skal
opleve at skulle tage ansvar for sig selv og andre og lykkedes med det.
I vores daglige arbejde vil vi have fokus på aktiviteter, som kan være med til at skubbe til børnenes
grænser. Det kan være grænseoverskridende aktiviteter som klatring, overnatning under ekstreme
forhold, lange vandreture, hvor man bliver presset fysisk. Det kan også være at skulle banke på hos
fremmede i Spejderhjælpsugen, turde at stille sig op foran kammeraterne og fortælle om spejder, eller at
være ”madmodig” og prøve nye og anderledes smage af. Gerne hvor maden er tilberedt fra bunden.
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Vildskab i naturen
”Vi bliver glade af at være i naturen, og vi bliver glade af at bevæge os. Som spejdere skal vi gøre begge dele.
Hver spejder skal:
•
Opleve både det vilde og det stille friluftsliv
•
Have pulsen op på hvert møde
•
Opleve, at spejder- og friluftsfærdigheder bruges på ture og lejre”
I 2020 vil vi forsat bestræbe os på, at alle spejdere - store som små - er ude hvert møde. Ikke
nødvendigvis et helt møde, men at spejderne altid er ude at lege/have en aktivitet, så de bliver mere
fortrolige med naturen og årstiderne.
I vinterhalvåret vil vi gøre mere brug af bålhytten og de øvrige udenomsarealer. Vi vil arbejde videre
med at få etableret et velfungerende udekøkken og andre faciliteter, som kan fremme vores udeliv.
Vi vil afsted på overnatning i naturen med alle grene. Målet er at alle grene mindst en gang om året er
på overnatning i telt, shelter, bivuak, hængekøje eller lignende, og bliver trygge ved at færdes i
naturen døgnet rundt og uanset årstid.
De ældre spejdere skal have mulighed for prøve kræfter med klatring, vandring, vandaktiviteter
(sejllads, kano/kajak) o.l. Om muligt gerne i forskelligartet natur i ind- og udland.
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Bæredygtighed i børnehøjde
”Som spejdere værner vi om naturen. Vi inddrager børn og unge i, hvordan og hvorfor vi træffer bæredygtige valg, og vi giver
dem mulighed for selv at gøre en forskel for en bedre verden.
Hver spejder skal:
•
Opleve selv at kunne gøre en positiv forskel for naturen og kloden
•
Opleve en tilgang til klima- og miljøkrisen præget af konkret handling, nysgerrighed og optimisme
•
Få mulighed for at opleve og reflektere over storheden af naturens verden”
Vi har i 2019 haft fokus på FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Det arbejde vil vi forsætte i 2020. Vi vil
sikre, at alle spejdere – store som små – stifter bekendtskab med verdensmålene. Ikke som teoretisk viden,
men ved at indarbejde det i verdensmålene i vores aktiviteter, så spejderne forstår, hvordan de selv kan
være med til at sikre en bæredygtig udvikling.
Vi vil i 2020 have særligt fokus på ”Bæredygtig energi”, ”Ansvarlig forbrug og produktion” og ”Klimaindsats”.
Vi vil løbende evaluerer gruppens eget forbrug og materialevalg, for at bidrage til en positiv udvikling, samt
skabe en bevidsthed hos spejderne. Vi vil forsat deltage i affaldsindsamlinger, plante blomster o.l. for at øge
biodiversiteten, værne om naturen, og sætte fokus på genbrug og affaldssortering både i vores aktiviteter
og på lejr.
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Flere ledere
”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.
Hver leder og frivillig skal:
•
Opleve at være en del af et anerkendende, positivt og attraktivt lederfællesskab
•
Føle at tiden brugt på spejder giver værdi og overskud i hverdagen
•
Have kort vej til ny inspiration, ledelsesudvikling og uddannelse lokalt og nationalt, samt have gode muligheder for progression
i sin lederrolle”
Vi skal forsat have fokus på lederudvikling i gruppen. Med lederudvikling mener vi løbende opfordre vores
ledere og ældste spejdere til at deltage i kurser af enhver art, der kan styrke og udvikle gruppen.
Derudover ønsker vi at skabe plads til, at vores ledere i kortere eller længere perioder ikke blot er grenledere,
men at de kan fungere som ressourcepersoner i gruppen med et særligt fokus indenfor fx klatring, søsport,
orientering e.l. Det kan ske ved i højere grad at benytte forældre til praktiske gøremål og som forældrehjælpere.

Vi vil sætte fokus på synlighed i lokalområdet både via offentlige arrangementer, men også via de sociale
medier, artikler i lokalavisen og ved deltagelse på studiemesser, Aarhus City Welcome o.l.
Samtidig vil vi arbejde på at give forældrene et bedre indblik og forståelse for spejder arbejdet, og hvilke
muligheder og udvikling spejderlivet kan give både dem og deres børn. Vi vil give forældrene mulighed for at
deltage på familielejr, Sov Ude dag eller i aktiviteter målrettet de ældste spejdere og forældregruppen.
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Urban scouting
”I byerne sker der nu en stor tilvækst i børnefamilier, som kun vil fortsætte de næste mange år. Den udvikling skal vi tilpasse os, så vi
også i fremtiden sikrer, at en stor andel af børn og unge bliver spejdere.
Hver spejder skal:
•
Opleve et varieret og spændende spejderliv, uanset om gruppen har hjemme i land eller by
•
Anvende Spejdermetoden i aktiviteter tilpasset bymiljøet – hvad end man har hjemme i en landsby eller en storby
•
Opleve at benytte lokalområdet på andre måder, end man gør til hverdag, og opdage nye sider af sin by eller sit lokalområde”
Marselisspejderne er placeret centralt i byen, men midt i naturen. Mange af vores spejdere er bybørn, som
bor i lejlighed, og vi skal udnytte at vi har nem adgang til både skov og strand. Vi vil dog også bruge byen og
dens muligheder. Det kan være med byløb, besøg på Rådhuset, museer eller teater.
Marseliskulturen er også international. I 2018 startede vi MISA (Marselis International Scouts of Aarhus) op,
og har nu stor glæde af en række internationale spejdere i de fleste grene, ligesom vi også har haft flere
internationale ledere. Vi vil forsætte samarbejdet, og arbejde for, at gruppen i videst mulig omfang afspejder
samfundet omkring os.
Vi vil øge fokus på, at spejder er en verdensomspændende organisation, og at man som spejder er en del af
noget større. Vi vil blandt andet forsætte samarbejdet med ForeningsMentor Aarhus, deltage på en
international lejr med juniorerne, og forsætte med at have kontakt til venskabsgrupper og tidligere ledere i
udlandet.
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www.marselisspejderne.dk
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