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Arbejdsgrundlag for 
Afdelingsledere og –assistenter (juni. 2013)

Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af
korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer,

• Aktiviteter og færdigheder
• Learning by doing
• Medbestemmelse og ansvarlighed
• Patruljeliv
• Værdier
• Samfundsliv
• Oplevelser
• Friluftsliv

er rammen for alt planlægning og gennemførelse af aktiviteter i afdelingerne og under 
hensyntagen til gruppens formulerede vision og formål og ud fra de retningslinier 
bestyrelsen vedtager.

Afdelingslederne har ansvar for planlæggelse og gennemførelse af aktiviteterne i 
afdelingerne i samarbejde med afdelingsassistenter.

Afdelingerne udarbejder årsplan indeholdende mødedage, ture og lejre. Uge 10 og uge 
47 friholdes for aktiviteter på grund af udvidet ledermøde. Årsplan fremlægges på 
sidste ledermøde i året (uge 47).

Afdelingerne udarbejder budget, for årets aktiviteter. Budgettet opstilles med 
udgifter fordelt på aktiviteter, hytteleje og nyanskaffelser. Budgettet fremlægges på
sidste ledermøde i året (uge 47).
Afdelingernes ønsker til nyanskaffelser prioriteres inden budgettet fremlægges for 
forretningsudvalget af gruppelederne.

Gruppelederne planlægger og udarbejder budget for gruppens fælles aktiviteter, 
Fastelavn, Tænkedag, Sankt Georgs dag, Gruppetur

Afdelingerne opstiller liste over arrangementer, ture og aktiviteter hvortil der kræves
hjælp og i hvilket omfang.
Liste fremlægges på sidste ledermøde i året (uge 47).
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Afdelingernes arrangementer indskrives i gruppens årsplan sammen med gruppens 
arrangementer. Samlet liste over arrangementer, ture og aktiviteter hvortil der 
kræves hjælp opstilles. Fremlægges for forretningsudvalget af gruppelederne 
umiddelbart efter og inden grupperådsmøde.

Afdelingerne deltager i de arrangementer gruppen planlægger hvert år, fastelavn, Sct.
Georgsdag d. 23. april, gruppetur.

Afdelingslederne forfatter månedlig en kort artikel (ca. 10 – 15 linier) der beskriver 
afdelingens gennemførte aktiviteter, og i hovedtræk næste måneds program. Denne 
lægges på gruppens hjemmeside under hver afdeling.

Afdelingslederne sikrer sig, af sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til lederne, at
der som minimum er 2 ledere over 18 år tilstede hele tiden på ture og lejre. 
Undtagelse fra denne regel er troppen, der arbejder delvist selvstændigt.

Afdelingerne afholder som minimum et forældremøde og et arrangement der 
involverer forældrene om året.

Afdelingslederne deltager, så vidt det er muligt, i 6 ledermøder om året. Assistenter 
er velkomne på møderne.

Gruppelederne motiverer, og arbejder aktivt for, at alle ledere tilbydes og deltager i 
den af korpset udbudte lederuddannelse, der er relevant for den enkelte leder.

Gruppeleder udsender mødeindkaldelse til ledermøder senest 14 før afholdelse. 
Ønskes et emne optaget på ledermøde afleveres dette skriftlig til en af 
gruppelederne, der er forpligtiget til at indskrive dette i dagsordenen til 
førstkommende ledermøde.
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Aktivitets niveau i afdelingerne

Mikro (myretuen):
Maksimum 20 børn opdelt i patruljer med 5 børn i hver patrulje
1 leder fast tilknyttet hver patrulje
Arbejder i patruljer, og på tværs af patruljer
Arbejder med arbejdsstoffet fra DDS udviklet til mikro - Forløbsmærker på Basis-
niveau
Bruger kniv under opsyn af leder. Kniv udleveres når aktiviteten kræver dette
Må tage knivbevis fordelt hent over året
Tager vandremærker, 5 og 10 km.
Holder møde tirsdage kl. 1700 – 1830

Tager på endags ture på Sjælland
Tager på weekend hytteture på Sjælland
Tager på sommerlejr i telt på Sjælland, 3-4 dage. Undtagelse fra dette er gruppe- og
korpslejre
Har fælles materiel og udstyr der administreres af ledere
Ledere står for madlavning. Mikroer hjælper til efter evne

Mini (ulveunger):
Maksimum 25 børn opdelt i patruljer med 5 - 7 børn i hver patrulje
1 leder for hver patrulje
Ledere planlægger og giver patruljer valgmuligheder
Arbejder i patruljer og på tværs af patruljer
Arbejder med patruljeleder og – assistent funktion, der går på skift hvert kvartal
Arbejder  med  arbejdsstoffet  fra  DDS  udviklet  til  mini  -  Forløbsmærker  på
Basis-/Udvidet-niveau
Junglebogen som fantasiramme
Tager kniv- og savbevis
Tager vandremærker 10 og 20 km.
Holder møde tirsdage kl. 1830 - 2000

Tager på endags ture på Sjælland
Tager på weekend ture på Sjælland og nærliggende øer
Tager på sommerlejr i 4-7 dage på Sjælland og nærliggende øer
Undtagelse fra dette er gruppe- og korpslejre
Sover i telt og shelter 
Hver patrulje har medansvar for egen patruljekasse med indhold
Ulveunger har ansvar for madlavning i samarbejde med ledere
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Junior (Vølsungerne):
Maksimum 25 børn opdelt i patruljer med 5 - 7 børn i hver patrulje
1 leder for hver patrulje
Ledere planlægger og giver patruljer valgmuligheder
Arbejder i patruljer og delvist selvstændigt
Patruljer fungerer med fast patruljeleder og – assistent funktion
Arbejder med arbejdsstoffet fra DDS udviklet til junior - Forløbsmærker på Udvidet
niveau
Arbejder i længere perioder med forskellige fantasirammer
Tager kniv-, sav- og øksebevis
Tager vandremærker 30 og 50 km.
Holder møde torsdage kl. 1830 - 2000

Tager på endags ture på Sjælland
Tager på weekend ture i hele landet
Tager på sommerlejr i 7 dage i hele landet 
Sover i telt, shelter og bivuak
Hver patrulje har ansvar for egen patruljekasse med indhold
Juniorer har ansvar for madlavning. Ledere vejleder og hjælper

Trop  (Kelterne):
Arbejder i patruljer og selvstændigt
Planlægger selv patruljemøder
2 ledere 
Arbejder med arbejdsstoffet fra DDS udviklet til trop - Forløbsmærker på Ekspert-
niveau
Arbejder også med selvvalgte emner
Tager kniv-, sav- og øksebevis
Tager vandremærker 50 km. og opefter
Holder møde onsdage kl. 1900 - 2100

Tager på endags ture på Sjælland
Tager på weekend ture i hele landet
Tager på sommerlejr i 7 dage i hele landet
Tager på udlandsture
Sover i telt, shelter og bivuak
Spejderne har medansvar for økonomien i troppen
Hver patrulje har ansvar for egen patruljekasse med indhold
Har ansvar for madlavning. Ledere vejleder og hjælper
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Klan (Flamma Nova):
For unge seniorer 17-23 år
Arbejder både fælles og i sjak med selvvalgte emner
Har en eller flere klanledere valgt i fællesskab af seniorerne i klanen
Klanleder har ansvar for at modtage og formidle information til og fra klanen og er 
forbindelsesled til leder-/bestyrelsesmøder
Budget og årsplan udarbejdes i fællesskab i klanen og seniorerne har derfor også 
fælles ansvar for økonomien
Arbejder med arbejdsstof fra DDS udviklet til klan – Forløbsmærker på Ekspert-
niveau
Arbejder med spejderrelaterede emner, som hver enkelt senior har interesse for
Holder møde mandage kl. 1930 – 2130

Tager på weekend ture i Danmark/udlandet planlagt af en eller flere seniorer
Tager på sommerlejr i Danmark/udlandet i selvvalgt antal dage
Tager i Klankollektiv i spejderhytten en uge årligt samtidig med skole/arbejde passes
Sover hvor de har lyst
Deltager selvfølgelig i Gruppens arrangementer
Hjælper gerne til i gruppen og de andre afdelinger
Hver enkel senior der har lyst kan deltage i Divisionens arrangementer
Hver enkel senior der har lyst kan deltage i mindre sjak på andventure-løb o.lign.
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