Udviklingsplan 2019-2020 for DDS Brønshøj Husum-Gruppe
Ledere og bestyrelse i DDS Brønshøj Husum-Gruppe (herefter gruppen) har samlet en række indsatser
omkring temaet ”gruppens friluftsliv”. Disse indsatser har bestyrelsen for gruppen samlet til en
udviklingsplan, der strækker sig over minimum 2 år. Omdrejningspunktet for indsatserne er drømmen om
gruppens friluftsliv og fokus har været, at drømmen skal være realiserbar allerede i indeværende spejderår,
men indeholder også indsatser, der ligger længere ude i tid.
Fokus er på flere oplevelser i den nære natur. Vi skal således udnytte og bidrage til at udvikle mulighederne
for friluftsoplevelser i gruppens nærmiljø. Det kan ske alene som gruppe eller sammen med lokale
samarbejdspartnere, der kan bidrage positivt til gruppens aktiviteter med oplevelser og muligheder for
spejderne i alle grene.
Sporene i udviklingsplanen er:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fortællingen om drømmen
Kompetencer og frivillige
Regler og relationer
Inspiration og viden
Planlægning
Udstyr og lagerstyring

Fortællingen om drømmen
Gruppens drøm om udeaktiviteter rummer muligheder for gode historier, hvad enten det er i form af
forældreinspiration til mad over bål, konstruktion af en raftebro over volden, ture i aftensolen i en kano på
Utterslev Mose eller hvad det end måtte være der drømmes om. Gruppen skal fortsat fortælle og
kommunikere om vores aktiviteter på facebook, til andre grupper via netværk og eventuelt også via andre
kanaler. I det nære skal der etableres skiltning til, hvor vi har vores aktiviteter.

Kompetencer og frivillige
Gruppen har over de forgangne år haft et vedholdende fokus på at tiltrække flere frivillige for fortsat at
kunne levere et attraktivt tilbud til spejderne. Dette fokus fortsætter. En måde er at gøre det attraktivt for
de store spejdere (trop og klan) i gruppen at involvere sig i gruppen som frivillige. Derudover vil der blive
lavet aktiviteter, hvor interesserede voksne kan få mulighed for at deltage i en spejderaktivitet, der
potentielt kan vække interessen for udeliv. Omdrejningspunktet kan eksempelvis være tilberedelse af mad
over bål. De frivillige der er eller bliver tilknyttet gruppen skal omvendt også have mulighed for at arrangere
tilvalgsaktiviteter for spejderne. Dette kan være et kilometermærke eller en aktivitet af interesse for den
pågældende som vedkommende vil dele med spejderne i en eller flere grene. De frivillige i gruppen skal dog
også have mulighed for at udvikle sig, så der derigennem kan ske udvikling af spejderaktiviteter.
Kompetenceudviklingen kan eksempelvis omfatte klatring – på væg og i træer – og vandaktiviteter, men
også inspiration til styring og vedligeholdelse af gruppens grej.

Regler og relationer
En række af aktiviteterne i drømmen kan kræve godkendelse fra ekstern part eller giver anledning til at
undersøge sikkerhedskrav. Hvilke muligheder er der for at konstruere en raftebro over Vestvolden med de
fredningsbestemmelser der ligger. Derudover skal mulighederne for vandaktiviteter på Mosen og kravene
til træklatring undersøges. Noget kan foretages som skrivebordsundersøgelser, mens andet med fordel kan
undersøges sammen med interessenter i det nære miljø, der har eller kan have lignende interesser flere
aktivitetsmuligheder i naturen. Interessenterne tæller lokaludvalget, ECV, børnehaverne og Naturbyen.

Inspiration og viden
Spejdere og ledere er initiativrige. Det ligger i høj grad i spejdermetoden. Og det skal vi bruge til at
genopdage vores nærområde, se på det med nye øjne for muligheder og ikke mindst se om ikke nogle
områder ser anderledes ud, hvis stien på den anden side benyttes, fremfor den vi plejer. Vi skal være
område detektiver, ideudvikle og indhente inspiration. Også gennem vores relationer, hvor der kan vise sig
synergier. Dertil kommer, at Ungdomsøen åbner det kommende år, hvilket også kan rumme muligheder for
spændende aktiviteter for gruppen.

Planlægning
Inden aktiviteterne møder de fleste af spejderne er planlægningen omdrejningspunktet. Planlægning
kræver leder-ressourcer. For de store spejdere kan planlægningen være en del af aktiviteten. Planlægning
giver indflydelse. Og indflydelse er sjov og lærerig, når man sammen med ligesindede kan planlægge noget
fedt for hinanden eller for andre. Med flere oplevelse skal der også være mere planlægning. Planlægning så
det store billede hænger sammen og ikke mindst aktiviteterne er sjove og et godt tilbud for de spejdere, de
er rettet til i én eller to grene eller for alle spejdere i gruppen. Billedet hænger sammen når oplevelserne
giver spejderne mulighed for træning til oplevelsen, i en proces med et mål, hvad enten det er oplevelsen i
sig selv, eller om det i lige så høj grad er vejen derhen. Sidst men ikke mindst er refleksion vigtig - for både
planlæggerne og for deltagerne. Men der skal også være ro mellem alle planerne, så der er plads til en
omgang Bulldog, en tur på kælken, et smuglerløb eller noget helt ottende, hvis det er det stemningen
kalder på. Plads til ro skal også kunne rummes af planerne.

Udstyr og lagerstyring
Spejdere kan godt lide grej. Grej der virker og grej der kan findes. I forhold til det sidste er vi så heldige i
gruppen, at der er et grejteam, som er godt på vej til at være flyvende. Det er vi glade for. Og vi er også
glade for de hjælpende hænder fra de mange forældre, som kommer, når en aktivitet kræver lidt ekstra
hænder. Orden, systemer og oversigter over grejet gør det nemmere at finde og nemmere at rydde op. Det
bidrager grejteamet til og det håber vi, at de vil fortsætte med sammen med de andre frivillige i gruppen.
Med flere og måske en ny slags oplevelser stilles der krav til gruppens grej og sikkert også nyt grej til flere
spejdere end hidtil. Patruljekasser og turkasser står højt på ønskesedlen. Men det kan også være en
mulighed at låne grej, købe det brugt eller dele en oplevelse sammen med andre spejdere, der bruger
andet grej end spejderne fra Brønshøj Husum-Gruppe, eksempelvis søspejdere.

