
   

  

 

 
 

UDVIKLINGSPLAN 2021-2022  

STEEN BLICHER DIVISION  
 

Steen Blicher Division bestræber sig på at understøtte og omsætte udviklingsplanen 2020-2024 ("Vi 

skaber modige børn og unge") for Det Danske Spejderkorps (DDS). 

Som et led i at realisere DDS' udviklingsplan til spejderarbejdet i Steen Blicher Division – og i 

erkendelse af coronas betydning for spejderarbejdet i grupperne - vil Steen Blicher Divisionen i 2021 

og 2022 lægge særlig vægt på områderne:  

 

Flere ledereFlere ledereFlere ledereFlere ledere  

I 2020/21 har lederengagement og –tilslutning vist sig at være en brændende platform for mange af 

grupperne i divisionen. Corona-nedlukning og -restriktioner har sat en ufrivillig kile i 

lederfællesskabet og nogle steder engagementet.  

Tilstrækkeligt med engagerede ledere er hele forudsætningen for at komme godt videre med/efter 

corona, og det er hele fundamentet for at kunne skabe modige børn og unge og introducere dem til 

fx bæredygtige temaer.  

Gruppeledelserne har konkret efterspurgt handling fra divisionen. Divisionen har i 2021 haft fokus på 

lederrekruttering og lederfællesskab fx gennem temamøde om lederrekruttering og –fastholdelse, 

og materialet findes på divisionens hjemmeside. Om muligt vil divisionsledelsen følge op på 

lederrekruttering fx med erfaringsudveksling mv. i 2022. 

Modige børn og ungeModige børn og ungeModige børn og ungeModige børn og unge (overordnet DDS-tema)  
Dette tema er paraplyen for spejderarrangementer i divisionen både i grenregi (Mikro-træf, Mini-træf, 

Polartur og Sølvøkseløbet) og fælles i divisionen (divisionsturnering). 
I divisionen er der et fællesskab af børn og unge, som rækker ud over gruppernes grene. Det kan 

inspirere og motivere at være flere og andre sammen end til hverdag, og det er et godt udgang for at 

skabe modige børn og unge.  

I divisionen vil vi arbejde for, at "modige børn og unge" tænkes ind i koncepterne for divisionsture.  

Bæredygtighed i børnehøBæredygtighed i børnehøBæredygtighed i børnehøBæredygtighed i børnehøjdejdejdejde  
Divisionen har en ambition om, at man til arrangementer i divisionsregi signalerer og med handling 

viser børn, unge og ledere, at vi prioriterer at passe på klodens ressourcer og værne om naturen – at vi 

træffer bæredygtige valg, også selv om det betyder, at vi gør ting anderledes. Det kan være fokus på 

madspild, valg af forplejning, affaldshåndtering mv. 

 

Divisionsledelsen  
4. april 2021 / 21. april 2022 


