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Hvad tror I at 
Spejderne vil?



"Spejder gør børn 
og unge beredt til 

livet gennem 
fælleskab, 

friluftsliv og 
udfordringer.”



”Alle skal have en 
ven der er 
spejder”

”Flere skal agere 
som spejdere”



(Nyere) historik

2003 2007 2011 2012 2015 2017



Tre gode grunde:

1. Fælles formål og 
pædagogisk metode

2. Vi når længere ud når 
vi samarbejder

3. Andre kan alligevel 
ikke kende forskel



Større og flere projekter kræver 
både en platform

og en organisation



Årsmøde

Bestyrelse

Sekretariat

Projekter



"Spejder gør børn 
og unge beredt til 

livet gennem 
fælleskab, 

friluftsliv og 
udfordringer.”



Hvordan vil Spejderne 
udleve missionen?

1) Platform for 
pædagogikken

2) Presse og politik m.m





Undersøgelser 
før og efter lejren
Afdække befolkningens holdninger til og 
opfattelser af spejderarbejdet kvantitativt
□
Genere input til kanaler og aktiviteter i 
kommunikationsindsatsen op til Spejdernes Lejr 
2017
□
Få resultater, der egner sig til offentliggørelse i 
en presseindsats (at give skyts til PR -indsats)
□
At evaluere kommunikationsindsatsen i forhold til 
en række opstillede succeskriterier (eftermåling)





Hovedkonklusioner

Arbejdet med at udbrede kendskabet til Spejdernes Lejr 2017 er lykkedes, selvom kendskabet var større i 2012. Godt og vel 6 ud 
af 10 voksne danskere har hørt og eller deltaget i Lejeren i 2017. Desuden er kendskabet fra førmålingen til eftermålingen steget 
fra 18% til 62%. 

Kendskabet til lejren er primært udbredt blandt nationale og lokale medier, mens ca. 10% har hørt om Spejdernes Lejr via 
facebook. Spejdernes presseaktiviteter har således skabt øget kendskab til Lejren.

Ca . 1 ud af 6 kender nogen, som har deltaget, mens end mindre andel af befolkningen selv har deltaget. Blandt deltagere har 
lejren bidraget med en mere positiv indtryk af Spejderbevægelsen. 

Spejdere bliver generelt associeret med positive ord som friluftsliv, natur, fællesskab og sammenhold. 

Dog er der ikke mange, som forbinder ”Danmarks stærkeste fællesskab” med Spejderbevægelsen. Sloganet bliver i højere grad 
forbudet med fagforeninger og foreningsliv.

Ligesom ved målingen tilbage i 2012 svarer ca. 4 ud af 10 voksne danskere, at de er eller har selv været spejder, og ligeledes
kender godt og vel 4 ud af 
10 voksne danskere personer, som er spejdere.



BORGMESTERDAG

41 borgmestre og 57 andre 
kommunalpolitikere og 
embedsmænd fra i alt 71 
kommuner. 

142 spejderrepræsentanter. To 
spejdere fra hver af de 71 
kommuner: 
Én ansvarlig for borgmesterkontakten og 
én spejder mellem 13 og 17 år (en ung 
talsperson). 













Hvorfor
Folkemøde?



Hvordan
Folkemøde?





Mens vi venter på ungdomsøen:

”Mentale øer” eller ”aktivitetsaboratorier” 
for alle unge



”Fælles skabt”
på Roskilde festival

&

”Verdensmålspladsen 
på Spejdernes lejr”

?



Samskab jeres egen 
Explorer Island

- 15-25 årige
- Fire workshops frem mod 2019
- Søg om at afholde og få 75.000 kr.
- Skal udvikle ide eller metode der kan bruges 
på øen
- Skal omhandle et af temaerne: Samfundsliv, 
bæredygtighed, friluftsliv, kreativitet og 
fantasi, entreprenørskab.
- Skal planlægges og afholdes i partnerskaber





Understøttelse 
af det lokale 
efterspørges

Kan skabe 
”geografisk” 

masse



Fælles strategi  
januar 2018

Samle viden

Oversætte viden

36 inspirationsartikler



Aktiviteter

Spejdere 11 +

Ledelse af gruppe

Forældresamarbejde

Rekrutering

Synlighed og 
kommunikation





www.spejderne.dk

http://www.spejderne.dk/

