Husk regnbuen når du tænker på de unge
Mange ledere oplever, at deres store piger
stopper som spejder, og de savner konkret
hjælp til at få de unge til at blive. En
arbejdsgruppe under Vækstlaboratoriet, har
brugt deres egne erfaringer, sparret med
seniorledere rundt om i landet og fået input fra
deltagere på Ungleder 3. Resulaten af deres
research ser du i Regnbuen.
Her kan du læse, hvordan du kan arbejde med
de ti tiltag i Regnbueplakaten – med
udgangspunkt i fire områder:
Udviklingsområde, mål, initiativ og ressourcer.

Udviklingsområde: Hvilken af de 10
farver vil I gerne arbejde med?
Udvælg en farve i regnbuen I gerne vil blive
bedre til at bruge.
Fx: Kend din seniors behov - og ram det!

Mål: Hvad vil I gerne opnå?
Målet skal være tidsbegrænset, målbart og ambitiøst. Der kan godt være flere mål
indenfor samme udviklingsområde.
Fx: troplederen har inden sommerferien haft fem SeniorUdviklingsSamtaler med fem
seniorspejdere.
Du kan læse om SeniorUdviklingsSamtaler på næste side.

Initiativ: Hvad skal vi konkret gøre for at opnå målet?
Fx: troplederen aftaler et møde med hver eneste af de 5 seniorspejdere. Troplederen
forbereder sig ved hjælp af SUS materialet.

Ressourcer: Hvilke ressourcer skal der afsættes for at målet kan nås?
Fx: Troplederen skal frigøres for andre opgaver så disse samtaler kan prioriteres. Der
skal afsættes penge til en kage eller frugt til hvert møde.
Målene skrives ind i gruppens årshjul og der følges op til ledermøderne.

Kom godt i gang med SeniorUdviklingsSamtaler
SeniorUdviklingsSamtalerne (SUS), er et vigtigt led i at få de unge i tale og inspirere
dem til at tænke egne tanker om hvad der optager dem lige nu og ude i fremtiden.
Pigerne er meget forskellige og nogen kan have svært ved at formulere deres ønsker
og drømme. Brug evt. en ”milestens-tegning” til at få sat deres tanker i gang.

For nogen piger kan det være svært at sidde med sin leder alene og føle sig tryg. I
disse tilfælde kan det være en idé at lave gruppe SUS. Det anbefales at lave grupper
på maksimalt tre piger. Pigerne kommer ind til sammen. Det er lederens opgave at
sikre at alle får sagt noget. Brug 30-45 min sammen. Mindre hvis du sidder en til en.
Der kan eventuelt tages udgangspunkt i følgende spørgsmål:
• Beskriv hvad du har tegnet i din tegneserie
• Er der nogen af jer der har tænkt på næste kursus??
• Hvad drømmer du om at dit spejderliv skal indeholde?
• Har du hørt om aktiviteter hos pigespejderne eller i andre korps som du synes
var spændende?
• Ser du noget i fremtidskikkerten som du tænker er din ambition/drøm for dit
liv som leder/ medlem hos De grønne pigespejdere?
Respekter at pigerne måske er et sted i deres liv hvor de ikke er i stand til at se fem år
ud i fremtiden – men måske kun fem uger eller fem måneder. At nogen piger endnu
ikke er afklarede med OM de vil være ledere eller lave nationalt arbejde hos De
grønne pigespejdere. Husk også, at nogen piger er mere introverte (stille og
eftertænksomme) end andre.

Eksempel på milestens-tegning:

FORTÆL HVORFOR HUN ER VÆRDIFULD!
Fortæl din senior, hvorfor hun er vigtig for gruppens
fællesskab.

PIGER MED
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