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Øvelse: Etablér forskellige udvalg  

For at involvere flere voksne i gruppens aktiviteter kan det være gavnligt at lave udvalg, som har 

forskellige formål. Det kan fx. være hytteudvalg, aktivitetsudvalg, rekrutteringsudvalg eller noget 

helt fjerde. Pointen er, at der er mange opgaver i at holde en spejdergruppe kørende og sørge for, 

at den er succesfuld. De opgaver kan ledergruppen eller/og gruppebestyrelsen med fordel 

organisere og gøre tydelige, så andre voksne, f.eks. forældre nemt kan se, hvad det kræver at 

være med i et udvalg.  

Øvelsen:  

Start med at invitere gruppebestyrelsen og ledergruppen til et møde, hvor I sammen skal lave 

forskellige udvalg fordi i har nogle aktiviteter eller opgaver, som i gerne vil have andre end 

ledergruppen til at løse. Til mødet har I jeres årshjul med, som viser alle begivenheder og 

aktiviteter gruppen har. Årshjulet er et godt udgangspunkt for at finde ud af, hvad der er behov 

for udvalg til.  

 

Redskaber til øvelsen: 

- Post-its og kuglepenne 

- Stort papir eller bordplade 

- Små firkanter og ’kagemænd’ (se billede)  

- Elefantsnot eller klæbegummi 

Det kan gøres på mange måder, men at gøre det 

lidt sjovt er altid en god idé og disse ’kagemænd’ 

har været et hit og et billigt grin hos mange.    

Start med at skrive alle opgaver ned 

Tal med hinanden om, hvilke opgaver der er brug for hænder og hoveder til. På de næste sider er 

der forslag til udvalg, som I kan blive inspireret af. Når I har alle opgaverne skrevet ned skal de 

organiseres i temaer (se skema). Altså, når der er et tema, som går igen i opgaverne, så har I et 

udvalg. F.eks. at skrive artikler til lokalavisen, holde Facebook opdateret, medieagent til 

medlemskampagne. Alle disse opgaver kunne ligge under f.eks. et PR-udvalg.  

Når udvalgene har titler, så skal I finde personer til udvalgene, og der skal I bruge ’kagemændene’. 

Når én har meldt sig til et udvalg så noteres denne navn og telefonnummer på ’kagemanden’, som 

klistres op ved siden af udvalget. Til sidst har I en palet af udvalg og deltagere til dem. Selv samme 

palet kan vises frem til Generalforsamling, så flere forældre har mulighed for at melde sig på 

udvalgene.   

Virker det så? 

I Jonstrup gruppe har de haft succes med metoden. De samlede gruppebestyrelsen og lederne, her 

lavede de 11 udvalg. 8 af dem fik tovholdere blot ved, at de snakkede om, hvad det krævede at 

være i udvalget. Stille og rolig undervejs i mødet meldte forskellige personer sig, fordi de kunne 

se, hvad det krævede, og selv havde været med til at difinere indholdet i udvalget. 
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Skema  

- over de opgaver I gerne vil have løst samt tema for opgaverne  

Opgaverne Tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke teamer går igen? Her har I jeres udvalg 😊  

Sæt nu personer på, hvis I kan i skemaet ’UDVALG’ og find ud af, hvem der tager kontakten.  
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Eksempel på udvalg - Aktivitetsudvalg 

 

I vores spejdergruppe har vi en række ledere som gør deres bedste for hver uge at lave sjove 

aktiviteter som udfordre og udvikler vores spejdere. Det kan være alt fra fysiske udfordringer til 

samarbejdsøvelser. Vi er ude i den frie luft og bruger naturen som ramme så tit det kan lade sig 

gøre. 

Hvad laver aktivitetsudvalget? 

For at sikre os, at vi kan lave aktiviteter af høj kvalitet, har vi et udvalg som står for tre 

arrangementer årligt. De aktiviteter kan f.eks. være: 

• Oktober: Halloween for spirer og smutter 

• Foråret: Primitivt Lejrliv (weekend med overnatning)  

• Sommer: Klatretur for seniorer  

Aktivitetsudvalget står for at planlægge og koordinere samt afvikle de tre arrangementer og der 

kommer ikke flere aktiviteter/opgaver til udvalget. For at sikre sammenhængen mellem udvalgets 

arbejde og de øvrige aktiviteter i gruppen, er en af lederne kontaktperson til udvalget og deltager i 

møder efter behov.  

 

Udvalgets levetid:  

Udvalget fungerer i 1 år, derefter evalueres og justeres aktiviteterne. 

 

Hvorfor skal jeg være med i aktivitetsudvalget? 

Fordi du er med til at give små og store spejdere sjove oplevelser, som de husker resten af livet. 

Nogle kender du måske i forvejen andre bliver nye spejdervenner, som du med garanti kommer til 

at få en masse morsomme og skøre oplevelser med.  

 

Lån gruppens faciliteter og udstyr: 

Som gruppe tilbyder vi medlemmer i aktivitetsudvalget at de har mulighed for:   

• At låne gruppens materialer som trangia, telte osv. 

• At låne gruppens lokaler til private arrangementer som f.eks. fødselsdage (når gruppen 

ikke selv bruger dem)  

• Får f.eks. en buff med gruppens navn og logo 
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Eksempel på udvalg - Rekrutteringsudvalg 

I vores spejdergruppe har vi en række ledere som gør deres bedste for hver uge at lave sjove 

aktiviteter som udfordre og udvikler vores spejdere. Det kan være alt fra fysiske udfordringer til 

samarbejdsøvelser. Vi er ude i den frie luft og bruger naturen som ramme så tit det kan lade sig 

gøre.  

Hvad laver rekrutteringsudvalget? 

Vi vil gerne give gode spejderoplevelser til endnu flere børn og unge og være mere synlige overfor 

potentielle nye medlemmer i vores lokalsamfund. Derfor har vi fokus på at gøre hytten og vores 

tilbud mere set i lokalsamfundet.  

Eksempler på synlige opgaver i udvalget: 

• Rekruttere forældrehjælpere gennem f.eks. kaffemøde for forældre og tale om, hvad 

børnene får ud af at være spejder 

• Lave skilt til hytten med kontakt information 

• Byde nye frivillige velkommen og vise dem tilrette 

• Rekruttere nye voksne  

• Skriver jobopslag 

• Deltager i foreningsdage på ungdomsuddannelser eller frivilligcenter  

• Sørger for at planlægge medlemskampagne  

 

Udvalgets levetid:  

Udvalget fungerer i 1 år og derefter evalueres og justeres aktiviteterne. 

 

Hvorfor skal jeg være med i aktivitetsudvalget? 

Fordi du er god til at snakke med nye mennesker og fortælle om vores aktiviteter. Er god til at 

lægge mærke til menneskers kompetencer og interesser. Er en god værtinde og sørger for at alle 

føler sig godt tilpas.   

 

Lån gruppens faciliteter og udstyr: 

Som gruppe tilbyder vi medlemmer i aktivitetsudvalget at de har mulighed for:   

• At låne gruppens materialer som trangia, telte osv. 

• At låne gruppens lokaler til private arrangementer som f.eks. fødselsdage (når gruppen 

ikke selv bruger dem)  

• Får f.eks. en buff med gruppens navn og logo 

 


