Hvor kommer lederne fra?
Analyse af egen gruppes ledertrup
Trænger du til at finde flere ledere til din spejdergruppe? Måske du
har børn nok til at åbne et hold mere, eller måske nogle af lederne
står overfor at holde pause fra de ugentlige møder.
Det kan være en ide at starte med at kigge på de ledere, der er i din
gruppe lige nu. Hvor kommer de fra? Hvordan er de kommet ind i
gruppen? Det kan give et pejlemærke i forhold til, hvad der egentlig
fungerer hos jer i forhold til hvervning af frivillige.

Her kan du blive klogere på:

Nye medlemmer

Eksempel: Middelbo-Spejderne
Familiespejder

Yvonne (forælder)
Jeppe (forælder)

Bæver

Hans (startet som forælder)
Peter (startet som forælder)
Marianne (startet som forælder)
Pernille (seniorspejder)

Ulve

Charlotte (startet som forælder)
Mike (seniorspejder)
Karsten (opvokset som spejder, tilflytter)
Stine (opvokset i gruppen)

Trop

Frederikke (opvokset i gruppen)
Sofie (opvokset i gruppen)
Christian (opvokset i gruppen)
Mikkel (opvokset i gruppen)
Bertram (opvokset i gruppen)

Klan

Karin (opvokset som spejder, tilflytter)

KFUM-Spejderne I Danmark har samlet erfaringer og gode historier fra projektet Flere spejdere i København, som i 2016 startede
to nye grupper op i hovedstaden. Find mere på spejdernet.dk/flerespejdere.
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Der er 16 fungerende ledere hos Middelbo-Spejderne. Seks af dem
er startet som forældre i gruppen, to af dem er spejderledere, der
er flyttet til området, to af dem er seniorspejdere, og de sidste seks
er vokset op hos Middelbo-Spejderne.
Det vil sige, at gruppen både har haft succes med at holde på nogle
spejdere i mange år, så de nu er voksne i gruppen. Og så har de
tilmed haft succes med at engagere forældre som ledere. Det er to
rigtig vigtige sundhedstegn.

Her kan du blive klogere på:

Nye medlemmer

De to tilflyttere er mere tilfældigt. Det er rigtig positivt, at to
personer er flyttet til og har fundet frem til spejdergruppen. Her
kunne man godt være nysgerrig på, om det var gruppen, der fandt
de to spejderledere eller omvendt.
Alt i alt vil det være en ide for gruppen at snakke om, hvad de har
gjort for at få en så stabil og bredt sammensat ledergruppe.
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