
S 
T 
R 
A 
T 
E 
G 
I 2016

2018

Delegeretmøde 2016



2

Side 3

Side 4

Side 6

Side 8

Side 10

Side 11

Side 12

Side 13

Side 14

INDHOLD
Indledning

Pigespejderidentitet og 
pigespejderværdier

Vejen mod Strategi 2016-
2018

Strategi 2016-2018

Pigespejdere flytter sig

Ledere går nye veje

Grupper udvikler fællesskaber

Spejderbevægelsen gør børn 
og unge til ansvarlige ver-
densborgere

Bobler af idéer

De grønne pigespejdere
Arsenalvej 10
1436 København K

www.pigespejder.dk
info@pigespejder.dk

Maj 2016



3

STRATEGI 2016-2018
På Delegeretmøde 2016 sætter 
Hovedbestyrelsen sit forslag til Stra-
tegi 2016-2018 til afstemning. Med 
strategien ønsker vi at sætte en fæl-
les kurs for et ambitiøst og fokuseret 
pigespejderarbejde. Strategien rum-
mer vores nye vision, fire indsatsom-
råder og otte mål. Indsatsområderne 
er fokusområder, der har særlig høj 
prioritet i den kommende periode. 
Til hvert indsatsområde knytter sig to 
specifikke mål. 

Spejderlivet er mangfoldigt og udle-
ves i mange forskellige fællesskaber. 
Men spejderlivet i de lokale grupper 
er strategiens omdrejningspunkt. Det 
er her, mange medlemmers spejderliv 
især udfolder sig. Strategien er derfor 
også et arbejdsredskab for projekt-
grupper, arbejdsgrupper, redaktion, 
teams, medarbejdere, regionsledel-
ser, hovedbestyrelse, og alle andre, 
der udfører en opgave på nationalt 
niveau med henblik på at understøtte 
spejderlivet i grupperne. På kryds og 
tværs kan vi inspirere hinanden, finde 
fælles motivation og tænke flere og 
bedre tanker, fordi vi tænker sammen. 
Siden 2012 har vi erfaret værdien af at 
arbejde efter fælles strategiske ind-
satsområder og mål. Nu er vi i hus 
med en række af målene, selv om de 
til tider kunne virke ambitiøse og van-
skelige at nå hen til. Når vi sigter efter 
fælles mål og udvikler os i samme 
retning, får spejderarbejdet gejst og 
energi. Med Strategi 2016-2018 giver 
vi piger mod, og vi sætter verden i 
bevægelse. 

Hovedbestyrelsen

En strategi er et levende arbejds-
redskab, der indkapsler, hvad 
der lige nu er vigtigt for vores 

organisation. Den styrker korpset 
indadtil, men forholder sig også 
til den omverden, korpset er en 

del af.

Vores mission og formålspara-
graf udgør vores ståsted. Men 
vi har også brug for bevægelse 
for selv at kunne sætte verden i 

bevægelse. Med strategien sætter 
vi retning for pigespejdere, ledere 

og grupper. Samtidig er strate-
gien et pejlemærke i forhold til 

vores engagement i den nationale 
og globale spejderbevægelse.

Hvorfor en strategi?

Hvad er en strategi?
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Hvem er vi, og hvad er vores mission?

”Vi er spejdere i et trygt, værdi-
baseret fællesskab, der giver den 
enkelte pige frirum til at udvikle 
og udnytte sit fulde potentiale”.

PIGESPEJDERIDENTITET O G  PIGESPEJDERVÆRDIER

Formål

Vort formål er at drive spejder-
arbejde i overensstemmelse med 
spejderloven og det internatio-
nale spejderløfte og at forkynde 
evangeliet for spejderne i over-
ensstemmelsemed den evange-

lisk-lutherske bekendelse.

Arbejdsgrundlag

Vores arbejdsgrundlag er, at vi 
driver spejdersport og andre 
aktiviteter for herigennem at 
skabe gode betingelser for et 

fællesskab, hvor friheden for den 
enkelte spejder er størst mulig.

 
Vi arbejder for at styrke den 

enkelte spejder til at tage med-
ansvar for fællesskabet, engagere 

sig i samfundet og arbejde for 
mellemfolkelig forståelse i over-
ensstemmelse med den internati-
onale pigespejderbevægelses idé.

 
På dette grundlag har vi udvik-
let et programstof, der består af 
udfordringsmærker og engage-

mentsmærker. Dette suppleres af 
programstof fra verdenspigespej-

derorganisationen WAGGGS. 
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PIGESPEJDERIDENTITET O G  PIGESPEJDERVÆRDIER

”Grønne pigespejdere er 
piger, der tør!”

Pr. april 2016 er vi 4088 grønne 
pigespejdere. Vi har 60.000 dan-
ske spejdervenner, og vi har 10 
millioner spejderveninder i den 

internationale pigespejderorgani-
sation WAGGGS.

Spejderlov og -løfte

Som spejder lover jeg at gøre mit 
bedste for at ære Gud ved at leve 

efter Hans vilje.

Derfor skal en spejder:

Tale sandhed, stifte fred, dele 
med andre, være en god kamme-
rat, værne om naturen, vise hen-
syn og hjælpe andre, leve i hjem 

og samfund med kærlighed
og omtanke
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VEJEN MOD STRATEGI 2016-2018
Processen mod en ny strategi har været grundig. Gennem en involverende  
proces har Hovedbestyrelsen siden sommeren 2015 indhentet viden rundt 
omkring i korpset. Denne viden udgør grundlaget for Hovedbestyrelsens for-
mulering af strategiens mål.

Topledelsen

Hvad kendetegner pigespejdere,  
der flytter sig? 

Hvordan kan ledere gå nye veje? 

Hvad kendetegner grupper,  
der udvikler fællesskaber? 

Hvordan kan spejderbevægelsen  
bidrage til at gøre børn og unge til  

ansvarlige verdensborgere?

?
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Deltagere på Ungleder i 
oktober 2015

Deltagere på Nyborg 
Strand Kursus 2015

Hvad kendetegner pigespejdere,  
der flytter sig? 

Hvordan kan ledere gå nye veje? 

Hvad kendetegner grupper,  
der udvikler fællesskaber? 

Hvordan kan spejderbevægelsen  
bidrage til at gøre børn og unge til  

ansvarlige verdensborgere?

Korpsets 
konsulentgruppe
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spejderbevægelsen gør børn 
og unge til ansvarlige  

verdensborgere

Vi giver piger 

mod, og vi sætter 

verden i bevægelse  

fordi:

grupper udvikler  
fællesskaber

De grønne pigespejdere gør piger og kvinder i 
stand til at udvikle og 
udnytte deres fulde potentiale

S 
T 
R 
A 
T 
E 
G 
I

2016-2018

pigespejdere flytter sig

ledere går nye veje 

MISSION

VISION
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Alle pigespejdere har hver 
måned mulighed for mindst 
15 timers spejderaktivitet, 
der udfordrer og udvikler, 
både fysisk og mentalt.

Alle pigespejdere er udenfor, 
hver gang de er sammen. 

Alle ledere deltager hvert  
år i mindst en  uddannelses-
aktivitet.

Ledergruppen sikrer, at alle 
ledere identificerer sig med 
pigespejderværdier og  
arbejder efter korpsets  
strategi.

Alle grupper øger deres  
medlemstal med 20 procent 
ved hjælp af rekruttering og  
fastholdelse.

Alle grupper involverer  
forældre aktivt og tager del i 
lokalsamfundet.

Alle pigespejdere oplever  
at være en aktiv del af  
demokratiet, både i og  
uden for spejderbevægelsen.

Spejderbevægelsen handler på 
aktuelle samfundsudford- 
ringer og involverer spejdere 
i løsninger lokalt, nationalt og 
globalt.

M 
Å 
L

M 
Å 
L

M 
Å 
L

M 
Å 
L
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PIGESPEJDERE
FLYTTER SIG
I den involverende proces skinnede det 
igennem, at pigespejdere skal udfor-
dres både mentalt og fysisk for at flytte 
sig. Det blev også understreget, at 
det styrker spejderarbejdet, når man 
har mulighed for at tilbringe mere tid 
sammen, ikke mindst på ture og lejre. 
Friluftsrammen opleves som en natur-
lig ramme om spejderarbejdet, og selv 
om spejderaktiviteter kan foregå på 
mange måder, skal vi ud, hver gang vi 
er sammen. 

På den baggrund formulerede Hoved-
bestyrelsen følgende mål:

Alle pigespejdere har hver måned 
mulighed for mindst 15 timers spej-
deraktivitet, der udfordrer og udvikler, 
både fysisk og mentalt.

Alle pigespejdere er udenfor, hver 
gang de er sammen.

Refleksion: Er du enig i, at 
15 timers spejderaktivitet, der 
til dels foregår udenfor skaber 
pigespejdere, der flytter sig? 

Hvorfor/hvorfor ikke?

Noter fra cafédebatten
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LEDERE GÅR NYE
VEJE
En pointe fra tilblivelsesprocessen var, 
at ledere løbende har brug for uddan-
nelse og inspiration for at udvikle sig. 
I mødet med andre kursusdeltagere 
inspireres man til at tænke nyt og skabe 
nye relationer. Med en stærk pigespej-
deridentitet som fundament og en tro 
på sine egne værdier, kan man bidrage 
aktivt til fællesskaber, både i og uden 
for korpset, og finde mod og lyst til at 
gå nye veje.
 
På den baggrund formulerede Hoved-
bestyrelsen følgende mål:

Alle ledere deltager hvert år i mindst en 
uddannelsesaktivitet.

Ledergruppen sikrer, at alle ledere 
identificerer sig med pigespejdervær-
dier og arbejder efter korpsets strategi.

Refleksion: Er du enig i, at 
løbende uddannelse og et stærkt 
pigespejderfundament er vigtigt 

for ledere, der går nye veje? 
Hvorfor/hvorfor ikke?

Noter fra cafédebatten
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GRUPPER UDVIKLER 
FÆLLESSKABER
Fællesskab kræver nogle at være fæl-
les med. Jo flere spejdere, vi er, jo flere 
muligheder har vi for at udvikle spej-
derarbejdet. Vi kan blive flere spejdere 
ved at byde nye medlemmer velkom-
men, men vi kan også blive flere ved at 
fastholde vores eksisterende medlem-
mer i længere tid gennem udfordrende 
og udviklende aktiviteter. Grupper, 
der udvikler fællesskaber, lukker sig 
ikke om sig selv, men er aktive i deres 
omgivelser og har forældrefællesska-
ber, der bakker op. Det er med til at 
skabe netværk i lokalområdet og gøre 
grupperne synlige. 

På den baggrund formulerede Hoved-
bestyrelsen følgende mål:

Alle grupper øger deres medlemstal 
med 20 procent ved hjælp af rekrutte-
ring og fastholdelse.

Alle grupper involverer forældre aktivt 
og tager del i lokalsamfundet.

Refleksion: Er du enig i, at 
grupper, der vokser og derudover 

aktivt involverer forældre og 
lokalsamfundet, udvikler fælles-
skaber? Hvorfor/hvorfor ikke?

Noter fra cafédebatten
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SPEJDER-
BEVÆGELSEN GØR 
BØRN OG UNGE 
TIL ANSVARLIGE 
VERDENSBORGERE
I spejderlivet møder børn og unge på 
et tidligt tidspunkt demokratiets spille-
regler på et alderssvarende niveau, for 
eksempel ved at træffe valg og opleve 
betydningen af valgs konsekvenser. 
Ved at drage omsorg for deres med-
mennesker og tage ansvar for verden 
omkring sig, lærer børn at agere i sam-
fundet og begå sig naturligt i et aktivt 
demokrati. De får mod på at være med 
til at gøre en forskel og får en forstå-
else for samfundsmæssige udfordrin-
ger i en lokal virkelighed. 

På den baggrund formulerede Hoved-
bestyrelsen følgende mål:

Alle pigespejdere oplever at være en 
aktiv del af demokratiet, både i og uden 
for spejderbevægelsen.

Spejderbevægelsen handler på aktuelle 
samfundsudfordringer og involverer 
spejdere i løsninger lokalt, nationalt og 
globalt.

Noter fra cafédebatten

Refleksion: Er du enig i, at 
demokrati og aktiv handlen på 

samfundsudfordringer er hjørne-
sten i en spejderbevægelse, der 
gør børn og unge til ansvarlige 
verdensborgere? Hvorfor/hvorfor 

ikke?
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Konference/kursus for 
(forældre-)bestyrelses-

medlemmer

Mørkespejderi

Nationale 
metoder til at 

bevare demokra-
tiet imellem dele-

geretmøder

Udvikle redska-
ber til ledere til at 
rumme mange nye 

medlemmer

Kursus-diplom afdæk-
ker opnåede kompeten-

cer, til brug for CV

BOBLER AF IDÉER
Det myldrer allerede med ideer til, hvordan vi kan 
arbejde med vores kommende strategi.
 
Da Hovedbestyrelsen og korpsets syv fokusteams 
mødtes i april 2016, kom der mange bud på  
aktiviteter, initiativer og tiltag, der kan under-
støtte, at vi når strategiens mål. Kom og vær med 
til strategidrøftelsen, og fortæl, hvilke ideer der 
bobler i dig.
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Demokrati- 
tænketank

Kursuspakken til lederen, 
der går nye veje

Hvordan kan indeaktivi-
teter gøres til ude- 

aktiviteter – ekstra punkt i 
programstof?

”Katalog” over 
gode enkle 

spejderaktiviteter




