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Udviklingsplan Skovtofte Gruppe 2020 

Tilbageblik på 2019 

I starten af 2019 sagde vi  Sådan gik det i 2019 

● Noget godt i kalenderen hvert 
kvartal 

● stort set tjek - og fortsæt 

● Gæsteledere hos mikroer ● det kan og vil vi gøre bedre 

● “Eksperter” som gæsteleder ● tjek, men gør mere 

● Gode aktiviteter på tværs af grene 
○ sjovt også for de store 

● tjek 
○ tjek 

● Der skal altid være en ny med ● tjek 

● Årsmærker og mødeknap ● tjek 

● Målrettet rekruttering 
○ mening 
○ kurser 
○ andre motivatorer 

● utjekket... 

● Formulér meningsfortællinger 
● Saml gode citater fra spejderne 
● Refleksion efter hvert møde 
● Lidt mere symbolik i Drivhuset 

○ kafsu på trappen 
○ citater 

● Tag sammen på kursus 
● Buddy-ordning for de nye  
● Hjælp klanspejderne efter sommer 

● glemt 
● glemt 
● glemt 
● glemt 

○ glemt 
○ glem 

● lykkedes ikke 
● lidt 
● andre grupper - og nu... 

 
Overordnet må vi nok sige, at vi glemte de gode intentioner fra topturen da vi kom hjem til 
hverdagen - men det var nu et meget godt år alligevel… 
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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 vi klar til dette nye, mere ambitiøse mål 
 

i 2026: 
- skal vi have helstegt okse (og et vegetarisk alternativ) 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 
- bæredygtighed i spejderarbejdet 
- 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 - og dermed flere modige spejdere 
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Vision: i 2020 vil vi i Skovtofte arbejde mod 

Vision fortsat: Ledere af egen avl i 2023, overskud i 2026 

 
 
 

Mål: i 2020 vil vi i Skovtofte arbejde med 

 

Være inviterende i forhold til forældre - kom og bidrag, og deltag i 

fællesskabet 

Brug netværket til at få møder med schwung 

Noget godt i kalenderen hvert kvartal 

Fastelavnstur i marts og gruppetur i september 

 

 

 
 


