Birkegruppens udviklingsplan 2021
Birkegruppen skal fortsat være en attraktiv spejdergruppe med mange spejdere
Birkegruppen er blandt de største spejdergrupper i Det Danske Spejderkorps. Vi oplever fortsat stor
tilstrømning, hvilket betyder at vi konstant har venteliste til både mikro, mini og junior. For fortsat at
være en stor gruppe i fremtiden vil vi have fokus på at kunne tilbyde høj kvalitet til alle spejdere.
I 2021 vil vi fokusere på at:
• Udvide kendskabet til og brugen af den røde tråd i gruppen, så vi sikre at alle spejder oplever en udvikling
gennem hele deres spejdertid.
• Patruljesystemet skal bruges aktivt i alle grene. Opdeling i mindre enheder på møder og ture gør det
nemmere at have mange spejdere og skaber mindre rum, hvor spejderne føler sig trygge.
• I Birkegruppen skal børn og unge få mod til at prøve nyt og udvikle sig selv samt have mod på at udforske
livet som spejder i den globale verde.
• Vi skal bruge vores nye bålhytte, så vi bliver endnu bedre til at være ude i naturen året rundt. Hytten vil
skabe en ny ramme om spejderarbejdet og blive et samlingssted for Birkegruppen.

Birkegruppen skal have en stor, attraktiv og aktiv ledergruppe
Vi har igennem mange år haft en stor ledergruppe med mange aktive ledere. I løbet af de sidste par år
har vi arbejdet med at gøre det endnu mere attraktivt at være leder i gruppen, samt nemmere at rykke
rundt mellem grenledelserne for at sikre en fortsat tilgang af nye ledere.
Vi vil i 2021 fortsætte dette arbejde:
• Vi vil årligt lave en ledertur hvor vi løbende vil arbejde for at sikre en fortsat stor, attraktiv og
velfungerende ledergruppe. I lige år bliver det en dag og i ulige år bliver det en hel weekend.
• For at sikre at lederne bliver opkvalificeret og får nye input udefra vil vi arbejde på at så mange ledere som
muligt deltager i korpsets lederkurser til gavn for dem selv og spejderne i gruppen.
• Der skal skabes rum for at seniorerne får mulighed for både at være ledere samt få en attraktiv seniortid.

Bestyrelsen skal sørge for gode fysiske rammer og et stærkt økonomiske fundament
Som opbakning til det gode spejderarbejde lederne i Birkegruppen laver, er det vigtigt at vi har nogle
gode fysiske rammer samt er solidt økonomisk fundament.
Det er derfor bestyrelsens mål i 2021 at sørge for at:
• Der bliver lavet en langsigtet plan for, hvordan vi kan tilpasse hytten og grunden til det øgede antal
spejdere i gruppen ved aktivt at kigge på mulighederne for at ud- eller nybygge hytten.
• Der tages initiativ til søgning af fonde til en fortsat udvikling af de fysiske rammer i og omkring hytten
samt til nye og spændende aktiviteter for spejdere og ledere.
• På den korte bane skal der kigges på, hvad der kan gøres for at lave hurtige forbedringer af græsplænen og
områderne umiddelbart omkring hytten i form af belægning og skabe.
• Forældrenes tilhørsforhold til gruppen styrkes gennem:
1) Arrangementer (afholdt af bestyrelsen), som trækker forældrene med ind i fællesskabet samt
2) Trække mere på forældrenes kompetencer til forskellige, konkrete opgaver

