Stenlændernes Udviklingsplan 2018-19

I de kommende spejderår 2018-19 vil vi i Stenlænderne
fokusere på at udvikle gruppen inden for de nedenfor
beskrevne indsatsområder.

Uddannelse
Vi ønsker at sende spejdere fra 11 år og op afsted på DDS’ Ungdomskursus eller
tilsvarende. Desuden ønsker vi at vores ledergruppe er i konstant udvikling gennem
deltagelse på relevante kurser. Udbyttet fra disse ønsker vi at vidensdele på ledermøder.

Maglevads fysiske rammer
Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal undersøge behovet for store investeringer og
projekter omkring de fysiske rammer på Maglevad, og hvorledes der kan søges penge til
disse.

Fællesskab
Stenlænderne skal gennem mere samarbejde mellem forældrepatruljer, ledere, spejdere
og forældre have fokus på fællesskab.
● Opstart af ny forældrepatrulje
● Gruppeweekend med overnatning, afholdt i forbindelse med grupperådsmøde
● Gruppesommerlejr 2018 med deltagelse fra alle grene og minimum 70 deltagere
● Forældredeltagelse på Stafet for livet og Sov Ude-dag
● Sommerarrangement for 18+ med aktiv tilknytning til Stenlænderne

● Fortsat social ansvarlighed og synlighed i lokalområdet
● Sommerspejd/fællesspejd fra 2018
● Indførsel af initiativ der gør oprykning lettere for spejderen

Kommunikationsstrategi
Dette indsatsområde har til formål at sikre den gode kommunikation mellem alle som har
tilknytning til Stenlænderne, samt dem som søger information om gruppen. Det indebærer
bl.a. at:
● Informationer, årshjul, vejledninger osv. skal samles og være let tilgængelige
○ Ledergruppen skal have grundig introduktion til Google Drev, således at alle
grene får samlet dokumenter ét sted
● Hjemmesiden/gruppeweb opdateres og har alle informationer
○ Kickstartes ved et fælleskursus for alle ledere, hvor gruppeweb opdateres
○ Der nedsættes en arbejdsgruppe der har til formål at flytte relevant
information fra den gamle hjemmeside til gruppeweb
○ Gruppen udvikler en kompetenceliste på hjemmesiden, hvor der er billeder af
ledere, bestyrelse, forældrepatruljer og andre vigtige personer med
tilknytning til Stenlænderne.
○ Der oprettes en FAQ på hjemmesiden, så både ledere og forældre nemt kan
finde svar på de mest almindelige spørgsmål
● Der skal udarbejdes retningslinjer for sociale medier

