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Udviklingsplan Skovtofte Gruppe 2018
Tilbageblik på 2017
I starten af 2017 sagde vi

Sådan gik det i 2017

●

Være inviterende i forhold til
forældre - kom og bidrag

●
●

stor tak til madgruppen på junituren!
ellers kun lidt tilfældigt - gør mere

●

Brug netværket til at få møder med
schwung

●
●

fossiler i Fredensborg, tak
ellers - gør mere

●

Noget godt i kalenderen hvert
kvartal

●
●
●

stort set tjek - og fortsæt
forventningens glæde
mikro - vigtigere med de ugentlige
møder

●

Synlighed på kontinuitet: årsmærker
og mødestjerner

●

Ikke mange, der får mødestjerner i
år...

●

Flere spejder-discipliner aktiveret:
pioner, o-løb, lejrliv

●

tjek

●

Gruppeweekend inden
sommerlejren - arrangeret af
forældre

●

godt hjulpet af forældre - godt split

Derudover i 2017
●
●
●

Spejdernes lejr
Stor gruppe - dobbeltflammer
Hyggelige og effektive drivhusdage - tak for det gode fremmøde
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Revideret Vision 2026
I 2026 vil Skovtofte være…

En gruppe med overskud
Tidligere har vi villet være en robust gruppe, og have ledere af egen avl
- men nu er vores mere ambitiøse mål

-

i 2026:
skal vi have helstegt okse på gruppeturen for at fodre de 200 deltagere
har vi ledere af egen avl (= der er vokset op i gruppen) i alle grene, blandet med
glade ledere rekrutteret fra forældrene
cirka 20-25 i hver gren mikro til senior
familiespejd
flere med en spejdertid på mindst 4 år
bidrager Skovtofte også en masse i divisions-sammenhæng (yder og nyder)
har Skovtofte rigtigt mange spejdere og rigtigt mange initiativer - fordi det er sjovt
og lærerigt og udviklende at være spejder i Skovtofte
har Skovtofte en stærk klan
har Skovtofte KAFSU i alle møder: Kammeratskab, Ansvar, Friluftsliv, Sjov,
Udfordring
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Vision: i 2018 vil vi i Skovtofte arbejde mod
Vision fortsat: Ledere af egen avl i 2023, overskud i 2026

Mål: i 2018 vil vi i Skovtofte arbejde med
Være inviterende i forhold til forældre - kom og bidrag
Brug netværket til at få møder med schwung
Noget godt i kalenderen hvert kvartal
Jubilæumstur! Med god hjælp fra forældre

