Udviklingsplan for:
Indledning/status i dag:

Hammermølle Gruppe 2022
Hammermølle Gruppe har 5 afdelinger:
Mikro, mini, junior, storspejder og ”mini” klan.
Vi har en velfungerende hytte tæt på skoven, og en bålhytte.

Vision:

Vi vil gerne blive ved med år for år at gøre børnene i lokalområdet
interesserede i spejderlivet. Vi vil gerne have 10-15 nye mikroer hvert år og vil
gerne kunne beholde nogle flere af dem op gennem flere år af deres opvækst.
Og vi vil gerne fastholde de nuværende juniorer, så de kan danne en større
trop.
Vi vil også gerne have lidt flere ledere, så det bliver sjovere for alle afdelinger,
når der er hænder nok.
Vi vil gerne fortsat udvikle vores brug af skovområdet tæt ved hytten.

Udviklingsområder:

Vi skal have nogle tilbagevendende spændende aktiviteter og traditioner som
interesserer børnene, også når de bliver ældre. Samtidig skal der være nogle
nye og udfordrende ting for de største.
Vi skal finde og uddanne nye ledere.
Vi skal være aktive og synlige i lokalområdet og i forhold til kommune og
skovstyrelse.

Ovenstående vision understøttes med følgende punkter, som er beskrevet på de følgende sider

Årligt optag af nye mikro-spejdere typisk i efteråret, børn fra 0. og 1. klasserne især i lokalområdet, men
også børn som går i skole andre steder i kommunen, f.eks. lilleskoler.

Opbygning af traditioner. Vi deltager f.eks. altid i Sct. Georgs gildernes løb for mikro og mini, deltager alle
i divisionens turneringer og novemberdagen.
Og de største spejdere deltager med stor fornøjelse i Oak-city, Mølleåsejlads og 5-kamp mv.

Forsøg med at rekruttere forældre til at være ledere, især mens deres egne børn er spejdere.

Udviklingsplan for:

Hammermølle Gruppe, mikro og mini 2022

Indledning:

Opbygning af flere traditioner i gruppen og nye tiltag for de ældste.

Formål:

Forsøg på at fastholde spejderne også når de bliver lidt større.

Status i dag:

Vi har i 2022 2 stabile og velfungerende afdelinger, men mangler lidt
lederkræfter hos minierne.

Vision:

Vi vil gerne have at både mikroer og minier, som fortsætter i spejderregi nogle
år endnu.

Udfordringer:

De børn, vi stiler mod at fastholde i interessen for spejderiet, har enormt
mange andre muligheder. Når de er over den sidste ”barndom”, kan de selv
komme rundt til aktiviteter, og til hinanden f.eks. på cykel, og derved får de
øgede muligheder for at lave andre aktiviteter.
En del af de mindre børn som starter til spejder er børn, som ikke dyrker
idræt.
For nogle af børnene er spejder den eneste aktivitet de går til i fritiden.
Det er svært at finde deciderede ledertyper blandt børnene, men vi prøver at
opbygge færdigheder nok hos børnene til at de for alvor kan slippes løs og få
mulighed for de sværeste nye tiltag.

Mål:

At have mikroer, og minier nok til 2 oprykkede patruljer til næste gren.

Udviklingsplan for: Hammermølles juniorer og storspejdere 2022
Indledning:

Formål:

Status i dag:

Opbygning af traditioner i gruppen og fastholdelse af de ældste.

Forsøg på at fastholde spejderne op gennem teenageårene og i årene efter.
Sørge for at de får mulighed for at få de oplevelser og det kammeratskab,
både nationalt og internationalt, spejderiet kan give. Give dem den viden og
ballast det kræver at være leder, både som spejdere og som civilpersoner.

Vi har i 2022 2 stabile og velfungerende afdelinger
Og så er der 6 i ledergrupperne.
Vi deltager i divisionssamarbejde på lederplan

Vision:

At vi har spejderbørn nok til to patruljer både hos junior og trop. At
tropsspejdere er i stand til at holde møder selv, uden voksen leder. At større
juniorspejdere og tropsspejdere møder spejdere fra de omliggende grupper for
at udvide deres eget netværk.
At vi har spejdere der kan og vil deltage på plan og Plus/Puf kurser.
At vi, når vi har en lederstab der kan og vil, begynder at se ud over Danmarks
grænser og finder nogle udenlandske venner. Gerne i samarbejde med andre
grupper uanset korps og division.

Udfordringer:

At fastholde interessen for spejderiet hos teenageren.
Der er rigtig mange muligheder for udfordringer/oplevelser for spejdere over
hele landet, dem vil vi gerne have mulighed for at benytte os af, men det
kræver at vi har nogle spejdere i aldersklassen der kan og vil det.
At blive flere ledere til at dele opgaven.
At øge samarbejdet med andre grupper både i lokalområdet, på landsplan og
internationalt.
At både ledere og spejdere fortsat uddanner sig (deltager i kurser, både i eget
og andre korps)

Mål:

At få stabile junior- og tropspatruljer.

