
Udviklingsplan for Skovdam Division 2018 
Mål for Skovdam Division 

•At bidrage til gruppeudvikling i divisionens grupper 

•At fungere som bindeled mellem grupperne og korpset 

•Er gennem aktiviteter/arrangementer at skabe netværk mellem 
divisionens grupper 

•At tilbyde alle grene mindst et arrangement, udover 
divisionsturnering, om året 

•At lave en divisionsturnering for alle grene 

•At tilbyde pl/pa træning for mini, junior og tropsspejderne 
Forventninger til divisionen 

•At divisionsledelsen stiller sig til rådighed som tovholder på 
arrangementer og derved skaber kvalitetssikring, netværk, sparring, 
og inspiration. 

•At sikre udvikling af arrangementerne samtidig med, at 
traditionerne fortsætter, der hvor det giver mening for grupperne. 

•At divisionen, når en gruppe ønsker det, deltager i og formidler 
behovet for sparring i forbindelse med gruppernes udvikling. 
Divisionens forventninger til grupper: 

•Gennem netværksdannelse og deltagelse i arrangementer sikre, at 
flere ledere og grupper tager ejerskab for divisionsarrangementer og 
divisions arbejde generelt. 

•At grupperne åbent og ærligt melder behov og ønsker ud i forhold til 
divisionsledelsen 
Vi vil arbejde for: 

•At skabe ejerskab for divisions arrangementer og arbejde generelt 
gennem uddelegering af aktiviteterne og derved sikre, at det bliver 
sjovt at komme, så vi kan blive flere. 

•At sikre vidensdeling i forhold til værktøjer og løsninger, der virker i 
grupperne 
Lederuddannelse/lederudvikling 
Divisionen vil tilbyde uddannelse til lederne ved at øge opmærksomheden 
på de kurser, der udbydes fra centralt hold, og gennem fælles tilmelding 



give den enkelte leder mulighed for at tage på kursus sammen med 
kendte ansigter, og der igennem øge den enkeltes netværk i divisionen. 
I det omfang det er ønsket og muligt vil divisionen foranledige lokal 
uddannelse og ”sidemandsoplæring” 
Aktiviteter 
Divisionen og grupperne skaber i fællesskab netværk grupperne imellem. 
Dette sker bla. ved: 

•Deltagelse i Uddannelsesmarked 

•At gennemføre de nuværende aktiviteter, men at disse udvikles i 
tråd med de centrale principper for aktiviteter eks. – gennem 
adventurespejd 

•Fælles vandreture for mikro- og minigrenen 

•At facilitere rammerne for fælles seniormøder for divisionens seniorer 
Udviklingsplan: 
At divisionen gennem øget brug af forskellige It-platforme synliggør 
divisionens og gruppernes arbejde for hinanden og omverdenen. 
At der sættes et udviklingsarbejde i gang for principper og køreplaner for 
divisionens officielle arrangementer. Målet med dette arbejde er at skabe 
ejerskab i grupperne for disse og derved øge deltagerantallet til 
arrangementerne, samt tilbyde spejderne aktiviteter, der medvirker til, at 
de forbliver spejdere i længere tid. 
Som et led i denne plan arbejdes der med følgende 
Mål/Strategi: 

•At der udarbejdes en IT strategi, som forenkler arbejdet i divisionen 

•Gennemførelse af ledersamtaler med alle divisionens gruppeledere 

•At deltage i og bidrage til korpsets udvikling af divisionernes rolle i 
organiseringen 

•At fortsætte med at PL/PA-kurset også indeholder en ”voksendel” 

•I det kommende år at overveje organiseringen med henblik på 
konkrete grenbaserede netværk til støtte for grupperne og disses 
ledere. 


