Udviklingsplan for 2. Hellig Anders Spejderne, Slagelse
2. Hellig Anders Spejderne (2. HAS) er en spejdergruppe med en lang historie. Det er vigtigt for os, at vores
spejderarbejde har ”vinger og rødder”, dvs. at vi både har fokus på at forny os og tilpasse os den
foranderlige verden i lever i, samtidig med at vi holder fast i traditioner, som skaber en sikkert grundlag for
vores udvikling. Vores udviklingsplan er baseret på de værdier bestyrelsen og ledelsen har valgt til at
understøtte vores spejdearbejde.

Fællesskab
Vi ønsker, at alle vores spejdere, ledere, forældre og andre, der har tilhørsforhold til 2. HAS, oplever, at de
er en del af et udviklende, inkluderende og værdibaseret fællesskab. Det skal bl.a. ske gennem:





En spejderhverdag, hvor gruppeledelsen, lederne og bestyrelsen inviterer indenfor i vores
fællesskab. Helt konkret kan det ske over en kop kaffe i spejderhuset eller til arrangementer.
Spejderaktiviteter, hvor vi har fokus på den enkelte spejders værdi for vores fællesskab. Helt kon
kret kan det opleves gennem vores patruljeliv, hvor fællesskabet tager ansvar for spejderen og
omvendt.
Fællesarrangementer, hvor alle interesserede har mulighed for at deltage. Helt konkret vil vi sørge
for at invitere fx forældre og andre, med til dele af spejderoplevelserne med os.

I spejderloven understøttes denne værdi af punkterne; ‐ at finde sin egen tro og have respekt for andres og
‐ at tage medansvar i familie og samfund
Natur
Vi ønsker, at alle i vores gruppe får mulighed for at opleve naturens glæder, ro og udfordringer. Som
spejder hos os, skal børn og unge opleve årstidernes skiften på tæt hold. De skal lære at bruge naturens
ressourcer på en hensynsfuld måde, både til her og nu oplevelser og i forbindelse med længerevarende
projekter.
Helt konkret vil spejderne hos os opleve, at de til alle møder har en naturoplevelse – enten i den nære
natur omkring vores hytte, i den nærliggende skov eller på vores naturgrund Rævehøj.
For at fremme oplevelser i naturen og friluftslivet vil vi forbedre faciliteterne på Rævehøj med bl.a.
muldtoilet og en mere permanent overdækning til forskellige aktiviteter.
I spejderloven understøttes denne værdi af punktet ‐ at værne om naturen.

Venskab
Ligesom et stærkt fællesskab er stærke venskaber også vigtige for den menneskelige udvikling. Hos os er
der fokus på det sammenhold, som skabes gennem venskaber. På den måde styrkes børn og unges empati,
forståelse og tillid gennem venskaber.
Helt konkret vil venskaber blive understøttet af patruljesamarbejdet, udvikling af spejder – og
livsfærdigheder i fællesskab med andre, samt aktiviteter der understøtter den fælles udvikling. I
venskabernes trygge ramme kan børn og unge bedst udvikle sig.
I spejderloven understøttes denne værdi af punkterne; ‐ at være en god kammerat og ‐ at være hensynsfuld
og hjælpe andre.

Udvikling
Vi er en del af den verdensomspændende spejderbevægelse, og udvikling sker netop i bevægelse.
Spejderne hos 2. Hellig Anders Spejderne skal opleve, at de understøttes i deres udvikling af, at deres egne
kompetencer, deres beredthed til livet og i forhold til de krav fællesskabet og samfundet stiller.
Udviklingen skal ske i bevægelsen, forstået på den måde, at spejderne og ledere i vores fællesskab skal
hjælpe og støttes i at kunne leve op til de krav, som stilles til dem.
Vi skal have fokus på alle de ”talenter”, små som store vil møder hos spejdere og ledere, og give mulighed
for at disse talenter kan udvikles. Det sker bl.a. gennem konkrete aktivitet og projekter – både dem som
spejdere/ledere selv vælger, men også dem som de udfordres til at kaste sig over. Udviklingen sker bl.a. der
hvor vi kaster os over det uvante.
I spejderloven understøttes denne værdi af punktet ‐ at høre andres meninger og danne sine egne.
Ærlighed
Ærlighed er den underlæggende værdi, som støtter op om de fire andre værdier.





Gennem ærlighed udvikles fællesskabets styrker, bl.a. ved at vi som enkeltpersoner indrømmer
vores styrker og svagheder, således at andre kan hjælpe os.
I vores møde med naturen oplever vi ofte at blive udfordret, her er det vigtigt at være ærlig om
hvordan vi påvirkes.
Grundstenen i et godt venskab er ærlighed. Hvis vi ikke kan være trygge i venskabet kan ærlighed
ikke udvikle sig.
Og udvikling kan ikke ske i spejderbevægelsen eller andre steder, hvis vi ikke er ærlige om vores
begrænsninger eller muligheder.

Konkret vil vi fremme spejdernes og lederenes mulighed for at bliver anerkendt af og hjulpet fremad af
deres ærlige tilgang ved at møde dem med anerkendelse, tilpasning af aktiviteter og en gensidig ærlighed.
I spejderloven understøttes denne værdi af punkterne; ‐at være til at stole på og – at danne sin egen
mening og have respekt for andres mening.

