
 

 

Udviklingsplan Skovtofte Gruppe 2021 

 

 

 
 
Stemningen på ledernes årlige “Toptur” (inspirations- og planlægningsweekend), som I 
coronaens skygge var reduceret til et par timer online, var at vi ikke fik lov til at gennemføre 
vores fine planer for 2020, så vi tager en “ommer” og håber at få skudt sidste års gode 
initiativer af i 2021 (efterhånden som mulighederne åbner op igen)   
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I starten af 2020 sagde vi  Sådan gik det i 2020 

● Noget sjovt i kalenderen hvert 
kvartal 

● Gæsteledere hos gnisterne 
● Invitere forældrene med 
● “Eksperter” som gæsteledere 
● Gode aktiviteter på tværs 
● gør det sjovt for de store 
● Der skal altid være en ny med 
● Få flere af lederne med i 

planlægning af nogle af 
arrangementerne - målrettet 
henvendelse 

● Revider velkomstbrev 
● Målrettet rekruttering 

○ Mening 
○ Kurser 
○ Andre motivatorer 

● Formuler meningsfortællinger 
● Gode citater fra spejderne 
● Reflektion efter spejdermødet - er 

der nogen, der vil sige noget, der 
var rigtigt godt i dag? 

● Lidt mere symbolik i Drivhuset (fx 
KAFSU på trappen, citater, …) 

● Tag sammen på 
kursus/uddannelsesmarked 

● Buddy-ordning til de nye hos 
mikro-mini 

● Hjælp klanspejderne efter sommer 

● Ahr, det kneb lidt… 
 

● Nej 
● God slutspurt hos gnisterne 
● Delvis 
● Når vi ku’ 
● Når vi ku’ 
● Mestendels 
● Tordenskjolds soldater har nu ikke 

levet forgæves, deres eksempel 
følges stadig 

 
● Tjek 
● Knapt nok 

 
 
 

● Nix 
● Nix 
● Nix 

 
 

● Nix 
 

● Nix 
 

● Nix 
 

● De kom i stedet med i nogle af de 
omkringliggende gruppers klaner - 
og det er nu heller ikke så ringe 
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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 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vision: i 2021 vil vi i Skovtofte arbejde mod 

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

 
 
 

Mål: i 2021 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 

Gruppetur i september - revanche! 

 
 

 

 
 

Udviklingsplan 2021 side 3 af 3 Skovtofte Gruppe, DDS 


