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Kvalificering af forslag til udviklingsplan 2017-2018 for 

Ravnsholt Division 
 

Ravnsholt Division er kendetegnet ved stærke, velfungerende grupper og grene, der laver fantastisk spejderarbejde 
lokalt. Divisionsledelsen (DL) ønsker, at understøtte samarbejde på kryds og tværs, som bidrager til begejstring og 
inspiration for divisionens ledere og spejdere.  

Dette forlag præsenterer en række initiativer for videreudvikling af spejderarbejdet i Ravnsholt Division. Initiativerne 
er på ideplan og opstået på baggrund af en brainstorming i Divisionsledelsen (DL) den 4. marts 2017. DL vil gerne 
benytte Divisionsrådsmødet (DRM) den 19. april 2017 til at kvalificere initiativerne eller pege DL i retning af andre 
indsatsområder for det kommende spejderår. 

Forslaget til udviklingsplanen er struktureret i flerårige og etårige initiativer.  Dette afspejler, at vi har lært, at der 
opstår nye ideer og inspirationer med nye kræfter, at opståede projekter skaber god energi og motivation i ledelsen, 
samt at flere af punkterne fra tidligere år skal indskrives igen, da de har længere tidshorisont end et enkelt år.  

 

Flerårige projekter 

 

Understøttelse af gruppeledelsernes og bestyrelsernes samarbejde 

DL vil forsat facilitere fælles 
inspirationsarrangementer for GL/BE  

Velfungerende spejdergrupper er ofte kendetegnet 
ved godt samarbejde mellem GL/BE, der kan sikre 
både stabilitet og udvikling i gruppen. For at 
understøtte endnu bedre samarbejde mellem 
gruppernes GL/BE vil DL forsat arrangere årlige 
inspirationsarrangementer kort efter gruppernes 
GRM. Endvidere vil DL sætte fokus på 
forældreinvolvering og planlægning og afholdelse 
af GRM, evt. som et inspirationsarrangement i 
efteråret 2017. 

 

Samarbejde om aktiviteter på Råbjerggrunden 

DL vil opstarte en dialog med spejdere, ledere og 
bestyrelsen for Råbjerggrunden om nye 
divisionsaktiviteter på vores fælles grund.  

Tæt på offentlig transport, strand og skov ligger en 
grøn plet i Nordsjælland, der hører til Ravnsholt 
Division. Råbjerggrunden benyttes i dag til 
udlejning, men kan med fordel danne ramme for 
flere fælles divisionsaktiviteter, som fx fælles 
sommerkolle for seniorer, byg-en-bålhytte-kursus, 
ny-som-leder-kursus eller andre aktiviteter. 
Mulighederne er mange og DL vil gerne opstarte 
en dialog med ledere og seniorer om nye 
aktiviteter og brug af Råbjerggrunden, samt 
bidrage til at igangsætte pilotaktiviteter i 2017-
2018.   
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Opstart af forum/app for spejderaktiviteter ud over møder og ture 
DL vil lave en pilot for et fælles forum/app for mindre spejderaktiviteter åbne for alle i divisionen.  

En undersøgelse fra korpset viser, at flere 

spejdere savner supplerende aktiviteter til de 

ugentlige spejdermøder og weekendture. DL vil 

derfor opstarte et forum/app for supplerende 

spejderaktiviteter, hvor der nemt og med kort 

varsel kan oprettes aktiviteter og tilmeldinger til 

mindre pop-up aktiviteter. Fx mad over bål, løb 

eller andet, hvor der er sjovt at være mange. 

Forummet målrettes tropsspejdere, seniorer og 

ledere. 

 

 

 

Etårige projekter 

 

Leder i Ravnsholt Division 

DL ønsker at sættes fokus på formidling af info 
og aktiviteter for divisionens ledere  

Både nye og erfarne ledere har brug for 
begejstring, inspiration og info for at lave godt 
spejderarbejde for andre. Som supplement til 
gruppernes arbejde med oplæring og 
introduktion til lederrollen vil DL i samarbejde 
med gruppe-lederne udarbejde en introvideo 
samt skriftlig guide, der tilbyder overblik over 
muligheder og rammer for lederrollen i 
Ravnsholt Division. 
DL vil i efteråret 2017 og foråret 2018 udbyde et 
minikursus for nye ledere, der har til formål at 
inspirere og tilbyde netværk på tværs af grupperne. 
  

Nye divisionsduelighedstegn til uniformen 

Som spejder kan man aldrig for mange mærker 
til uniformen! DL vil på forsøgsbasis udbyde et-
to nye divisionsmærker 

Ravnsholt Division har (endnu) ikke egne 
duelighedstegn, så det skal vi da prøve! Fx et 
Ravnsholt ’sove-ude-mærke’, Sct. Georgs-dags 
mærke eller andet. DL vil gerne nedsætte et 
udvalg, der kan udvikle  et-to nye 
divisionsmærker og tilhørende aktiviteter.   
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Udarbejdelse af en Divisionsledelseshåndbog 

Mange grupper er godt i gang – DL skal 
selvfølgelig også lave en håndbog. 

Korpset anbefaler, at grupperne udarbejder 
gruppehåndbøger for at øge vidensoverførsel 
og -transparens i de lokale spejderarbejde. DL 
ønsker at gøre det samme og vil udarbejde 
håndbog for divisionsledelsesarbejdet, som 
lægges på www.Ravnsholt.dk.  
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http://www.ravnsholt.dk/

