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Udviklingsplan 

2021 
 

2. Birkerøds udviklingsplan for 2021 ligger i forlængelse af udviklingsplanen for 2019 og 2020, som især 

omhandler de miljømæssige aspekter af bæredygtighed, og tager også afsæt i Det Danske spejderkorps 

formål;   

 

“Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige 

mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det 

danske samfund og ude i verden.” 

 

Vi vil i 2021 igen af have fokus på miljømæssige aspekter af bæredygtighed i vores spejderarbejde. Vi 

ønsker fortsat at blive klogere, tage handling og forhåbentlig skabt nogle nye vaner som støtte om en 

bæredygtig udvikling hos den enkelte, samfundet og ude i verden, både nu og i fremtiden. 

 

Vi skal først og fremmest fortsætte med nogle af de handlinger vi allerede er begyndt med. Fx når vi spiser 

sammen, så vælger vi gerne menuen og råvarerne med omtanke. Vi vil gerne spise mere grønt, mindre kød, 

mere økologisk og gerne lokalt hvis det er muligt. Men stræber også efter fortsat at blive klogere og at 

bringe nye overvejelser omkring miljø, genbrug og ressourcer ind i de aktiviteter vi udvikler og afholder. 

 

I 2021 vil vi også mere aktivt kigge ind i de sociale aspekter af en bæredygtige spejdergruppe. Ligesom vi 

gennem spejderarbejdet gerne vil være med til at skabe de bedst mulige betingelser for jorden og dens 

ressourcer, nu og i fremtiden, så vil vi også gerne have fokus på sammenholdet for at skabe de bedste 

betingelser for den enkelte og gruppen. Vi vil gerne udvide og skabe en robust ledergruppe, hvor der er 

fokus på udvikling og det sociale sammenværd.  

  

Vi ønsker at investere i de sociale relationer mellem spejdere, forældre og ledere for at få understøtte en 

bæredygtig spejdergruppe som trives både nu og i fremtiden. Spejderarbejdet skal være med til at skabe 

gode betingelser for sociale relationer og personlig udvikling, hvad end du er en fire-årige familiespejder, 

15-årig tropsspejder, ny gren assistent, erfaren leder eller noget derimellem. 


