Dybbøl Division

Udviklingsplan for Dybbøl Division 2018-2020
Ledelsesudvikling
1) Vi skal give grupperne værktøjer og tilbud til fastholdelse af ledere
a. Tilbyde kurser til lederne
b. Hjælpe grupperne til at forenkle lederarbejdet
c. Tilbyde platforme til erfaringsudveksling
2) Vi skal hjælpe grupperne til at få flere ledere
a. I løbet af de næste 3 år skal vi have forøget den samlede mængde af ledere med 13 ledere
(1 leder pr. gruppe). Aktuelt er mængden af ledere:
Uddybning af punktet "Ledelsesudvikling":
4 kursusaftener årligt, hvoraf en af dem er et kursus/inspirationsaften med årsplanlægning. Denne ligger i
juni.
Ø-tur til Ungdomsøen – dette kan dog tidligst ske i 2019
Fokus på erfaringsudveksling på grenmøder
Afholde grenmøder med familiespejder
Forenkling – En skabelon til en gruppehåndbog, som kan gives til nye ledere. Gruppen udfylder selv
punkterne.

Spejder skal gøre indtryk
1) Vi skal gøre indtryk på de nuværende spejdere, så vi fastholder dem
2) Vi skal gøre indtryk på udefrakommende, så de får lyst til at blive spejdere
Uddybning af punktet "Spejder skal gøre indtryk":
Hvervningsarrangement: En skabelon til et hvervningsarrangement, som alle grupper laver samtidigt. Dette
kan bl.a. give gode muligheder for fælles PR.
Flashmob
Hjælpe klanspejderne til at komme på adventureløb – min 1 patrulje afsted i løbet de næste 3 år. (F.eks.
Løvebrølet – 17. – 18. feb. 2018 i Sydslesvig – 25-30km.) for 16. år og derover – patruljer på max 3.!
Hjælpe klanspejderne afsted på PLAN 3 (det for klanspejderne)
Have gode divisionsarrangementer, som gør indtryk på spejderne.

Dybbøl Division
Friluftsliv
1) Vi vil klæde lederne bedre på til at bruge og færdes i naturen.
Uddybning af punktet "Friluftsliv":
Indkøb af materialer til vandaktiviteter – medmindre kommunen laver et grejdepot.
Skabe spændende aktiviteter med naturindhold på divisionsarrangementer
Vi vil opkvalificere lederne vha. naturkurser og brug af ildfluerne.

Børn leder børn
1) Styrke patruljesystemet via ledernes deltagelse i udviklingsaktiviteter
Uddybning af "Børn leder børn":
Vi vil lave forskellige tilbud til grupperne, hvor formålet er at få lederne i gruppen til at arbejde sammen
som en patrulje. Dette skal inspirere dem til at overføre det til spejderne.
Via projektet om Leadership får lederne inspiration til at udvikle spejderne efter spejdermetoden. Arbejdet
er igangsat, og resultatet heraf skal udbredes senest i 2019.

