Johan Rantzau Gruppe

Forordet
Udviklingsplanen for 2020 til 2024, vil komme til at kører fra september 2020 til september
2024. det vil gøre at lederne har 9 mdr., til at udvikle på det udkast, der vil være stemt om på
korpsrådsmødet i november året før.
Den gang synes vi ledere, at det er en udviklingsplan som er i tråd med den udvikling der var i
gang i gruppen, samt passer godt med den måde vi selv gerne vil arbejde fremover.
Den udviklingsplan er på både Korps- og gruppeniveau, den mest genarbejde plan.
På korpsniveau har en stor mængde ledere i hele landet, arbejde i 3 år med at udvikle en plan,
der uden de store ændringer, kun vedtages på Korpsrådsmøde i 2019.
Her i gruppen, startede vi arbejdet på vores egen plan, allerede da vi fik korpsets plan tilsendt,
men på vej hjem fra Korpsrådsmødet, startede vi arbejde for alvor. Den er blevet tænkt over,
snakket om, samt vendt og drejet indtil lederne tog en hel weekend ud af kalenderen og
burede sig inden i en spejderhytte kun med udviklingsplanen på programmet.
Det kastede en del ideer af sig, ideer som er samlet i denne plan.
Emnerne:
Bæredygtighed i børnehøjde
Urban scouting
Vildskab i naturen
Spejder og ledere
Disse emner skal tilsammen resulter i flere modige børn og unge.
Det skal siges at dette er en dynamisk udviklingsplan, så den udvides igennem årene.
Man vil også se at emnerne arbejder selv ind i hinanden.

Bæredygtighed i børnehøjde:
Her handler det om at vi som spejdere værner om naturen. Vi skal inddrage
spejderne i hvordan og hvorfor vi træffer bæredygtige valg, og vi skal give
dem muligheden for selv at gøre en forskel for en bedre verden.
Og hvordan gør lederne så det.
I Johan Rantzau gruppe er bæredygtighed i børnehøjde delt op i 4.
•
•
•
•

Transport
Naturpleje
Affaldssortering
Daglige opgaver

Her er nogle tanker bag emnerne.
•

Transport
o Fælles kørsel til og fra møder/turer.
o Cykel/gå til og fra møder og turer.
o Brug af offentligt transportmiddel.

•

Naturpleje
o Aftenvej 1 skal gøres til giftfri grund.
o Biotek Vestervangen.
o Deltag i arrangementer som ”Hold Danmark ren”.
o Læring om behandling af naturen.

•

Affaldssortering
o Besøg på genbrugspladsen/ sorteringspladsen.
o Indkøb af affaldsopsamlere.
o Evt. papirindsamling ved private/små virksomheder.
o Evt. Bagagerumsmarked.
o Kæmpe for at vi kan få lov at sorter affaldet på Vestervang.

•

Daglige opgaver
o Ved programplanlægning bør der tænkes i brugbare opgaver.
o Indkøb til møder/turer, her skal madspild undgås.
o Spar på opvasken
o Opgaver med sol/vind som energi

Urban scouting:
I Vejgård, Østre Sundby og Aalborg øst sker der nu en stor tilvækst i
børnefamilier, som kun vil fortsætte de næste mange år.
Den udvikling skal vi tilpasse os, så vi også i fremtiden sikrer, at en stor andel
af områdets børn og unge bliver spejdere, og gerne i Johan Rantzau gruppe.
Herved kommer det ”nye” begreb Urban scouting, der i alt sin enkelhed
betyder at vi skal bringe spejderarbejdet ud i lokalområdet.
Nogle af tankerne er:
•
•
•

•
•

Deltage i lokale aktiviteter. (Aalborg øst dagene, mm.)
Besøg på landbrugsskolen. (virksomhedsbesøg)
Møder ude i lokalområdet. (Vejgård torv, mm.)
o Byløb i billeder.
o Find og bruge de grønne områder i byen.
o Forældreløb.
Tag uniformen på i bussen.
Synlighed
o Gør så man kan se, der er spejder på Vestervangen.
o Brug lokalavisen.
o Lav et PR-telt med fast ramme.

Vildskab i naturen:
Man bliver glad af at være i naturen, og man bliver glad af at bevæge sig. Som
spejdere skal vi gøre begge dele.
Det er nok her Johan Rantzau gruppe er mest klar. Alle vil arbejde på at
gruppen kommer mere ud.
For Johan Rantzau gruppe er natur både til lands, vands og i luften.
Natur er små grønne haver/parker og naturligvis store skov og åbent landskab.
Men det er også på vandet og under vandet.
Her en del af ledernes tanker:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klatter i træer, også evt. i sele.
Vandaktiviteter.
o Fiskeri.
o Tømmerflåde.
o Undervandssøgning/jagt.
Besøg skoven med en jæger.
Naturløb, orienteringsløb, natløb, tidlig morgenløb.
Alene i naturen.
Naturen i byen.
Rundtur i vildmosen.
Find gruppens livstræ.
Opgaver af naturmaterialer.
Årets gang i naturen.
Bygge huller.
Lav aktivitetsområde på Tyvdalhøj.
o Ovne og køkkenhave.
Kend Havens dyr
Kend de mest almindelige dyr i naturen
Kend Brændet værdier
Naturpleje
Beklædning og grej, hvordan bruges det og hvordan vedligeholder man
det.
Materialepleje.
Guidet tur efter dyr, urter og andet grønt.
Overnatning i andet end telt og hytte.
Oplevelsestur
Indkøb af evt. bøger/app.
Markedsundersøg vores spejder, hvad vil de.
Mad fra naturen.
Mad over bål – lejrbål.

