
Blå Spejder Hørning
Udviklingsplan &
Den Røde Tråd



Udviklingsplan Blå Spejder Hørning 2023

• Vi har de seneste år anvendt udviklingsplanen fra korpset til
at sikre at skaber det bedst mulige spejderabejde. 

• Vi vil i det kommende år i endnu højere grad arbejde med 
at det skal være sjovt at være leder i DDS Hørning, samt
hvordan vi er ledere over for børn, gennem de 5 DDS 
ledelsesprincipper, og sikre at vi følger Vores Røde Tråd.

• Troppen tager som vedtaget tidligere, på udlandstur, og her
første gang, til sommer, bliver det til Tyskland, dette skulle
gerne give mere gejst, så kommende ture kan blive endnu
længere væk.



DDS Hørning: Den Røde Tråd

– hensigtserklæring for spejderarbejdet i Hørning Gruppe 

Udarbejdet 2019-20 

I dette materiale kan man se: 

• gruppens filosofiske fundament, 

• gruppens udgangspunkt for planlægning af aktiviteter og indsatser, 

• de enkelte grenes mål for spejderarbejdet samt halvårsprogram 

• hvordan der skabes sammenhæng i gruppen, der kan medvirke til meningsfulde overgange fra en gren til en anden 

Fælles fundament 

Hvorfor spejder: Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et 

medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. 

Spejderloven: Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for: 

• at finde sin egen tro og have respekt for andres 

• at værne om naturen • at være en god kammerat 

• at være hensynsfuld og hjælpe andre 

• at være til at stole på 

• at høre andres meninger og danne sine egne 

• at tage medansvar i familie og samfund 

Spejderløftet: Jeg lover at holde spejderloven. 

I planlægning af spejderarbejdet tager vi udgangspunkt i Korpsets udviklingsplan, som ses på næste side
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