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Vi har i Grevinde Danner Gruppe valgt at fokusere på de fem områder, som DDS anbefaler.  
1. Modige børn og unge 
2. Vildskab i naturen 
3. Bæredygtighed i børnehøjde 
4. Flere ledere 
5. Urban Scouting 

 

1. Grevinde Danner Gruppe fokuserer på modige børn og unge 

Formål: 
Grevinde Danner Gruppe udfordrer børn og unge i Jægerspris og omegn. Hos os skal børn og unge 
få mod til at prøve nyt, mod til at være sig selv og mod på livet. 
 
Sådan gør vi 
 
Spejderne skal: 

• Jævnligt opleve at kunne og turde mere, end de tror 
• Opleve et rum, hvor der er fokus på venskab, gode oplevelser og at der er ok at fejle 
• Have konkret medbestemmelse på møder og ture 
• Opleve at spejder også er et fællesskab udenfor gruppen. Divisions- og Korpsarrangementer 
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2. Grevinde Danner Gruppe ønsker at fokusere på det at være i naturen 

Formål: 
Vi bliver glade for det at være i naturen, og for at bevæge og opholde os ude. 
 
Sådan gør vi 
 
Spejderne skal: 

• Opleve at vi så vidt muligt holder møderne ude på alle årstider 
• Opleve både det vilde og det stille friluftsliv 
• Have pulsen op på hvert møde 
• Opleve, at spejder- og friluftsfærdigheder bruges på møder, ture og lejre 

 

 

3. Grevinde Danner Gruppe ønsker at fokusere på bæredygtighed i naturen 

Formål: 
Som spejdere værner vi om naturen. Vi inddrager spejderne i, hvordan og hvorfor vi træffer 
bæredygtige valg, og vi giver dem mulighed for selv at gøre en forskel for en bedre verden. 
 
Sådan gør vi 
 
Spejderne skal: 

• Kunne færdes i naturen efter principperne om sporløs færdsel  
• Opleve selv at kunne gøre en positiv forskel for naturen 
• Have kendskab hvordan vi i hytten anvender el og varme og håndterer affald på en 

bæredygtig måde 
• Arbejde med de forløb og mærker, som DDS har udviklet ifm. miljø og klima 
• Opleve en tilgang til klima- og miljøområdet præget af konkret handling, nysgerrighed og 

optimisme 
 

 
 

 

4. Grevinde Danner Gruppe ønsker at fastholde nuværende, samt tiltrække nye ledere og 
frivillige 

Formål: 
Vi skal tiltrække nye ledere og sikre, at erfarne ledere fortsat ønsker, at være en del af ledergruppen. 
Det gør vi ved at skabe attraktive lederfællesskaber og tilbyde forskellige måder at være engageret 
på. 
 
Sådan gør vi 
 
Hver leder og frivillig skal: 

• Opleve at være en del af et anerkendende, positivt og attraktivt lederfællesskab 
• Føle at tiden brugt på spejder giver værdi og overskud i hverdagen 
• Skal have adgang til DDS’ kurser og uddannelser, samt have gode muligheder for udvikling i 

sin lederrolle 
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5. Grevinde Danner Gruppe ønsker at fokusere på Urban Scouting 
 
Formål: 
Vi skal give spejderne kendskab til vores by, seværdigheder, og omkringliggende natur. Og vi skal 
gøre gruppen synlig i byen samt deltage i byens aktiviteter. 
 
Sådan gør vi 
 
Spejderne skal: 

• Inddrages i byen og den omkringliggende natur for at opleve et varieret og spændende 
spejderliv 

• Opleve at benytte lokalområdet på andre måder, end man gør til hverdag, og opdage nye 
sider af byen og lokalområdet 

• Engageres i de sociale og lokale aktiviteter f.eks. julearrangement på byens plejehjem og 
deltagelse i Blå Nat. 

 


