Palnatokes udviklingsplan 2017-2018
I det kommende spejderår (2017-18) vil vi fortsætte vores fokus på et styrket samspillet mellem spejdere,
ledere og forældre – alle skal føle sig som en aktiv del af Palnatoke. Og vi vil også gerne være flere både
spejdere og ledere. I ledergruppen vil vi i år desuden arbejde med patruljesystemet, og hvordan vi kan
synliggøre værdien i spejderlivet endnu mere. I forældrebestyrelsen vil vi fortsat arbejde med, hvordan vi
kan bringe bestyrelse og spejderarbejde tættere sammen. Vi håber derigennem at alle eller langt de fleste
forældre vil blive mere fortrolige med spejderlivets værdier og kulturen i Palnatoke. Og dernæst at vi får
succes med at involvere forældrene og bestyrelsen mere i det konkrete spejderarbejde – udover de
traditionelle opgaver som kagebagning og transport af udstyr.
Patruljesystemet:
Hver gren vil arbejde med patruljesystemet på en måde som giver mening for den enkelte aldersgruppe.
Mikroerne bruger ikke patrulje til alle aktiviteter, men kan få gavn af at få fornemmelsen af en
jævnaldrende ”leder”, Blåmejserne kører med skiftende ”kuldledere” så spejderne får en fornemmelse af,
hvad det vil sige at tage ansvar. Hos juniorerne bliver patruljelederrollen mere klar og får en større
betydning for arbejdet. Og hos trop, senior og som leder er et velsmurt patruljesystem på hver sin måde
afgørende for, hvor godt spejderarbejdet fungerer.

Nye ledere og hjælpere til Palnatoke:
Vi ønsker os en lederstab, som er en god blanding af nye unge og ældre ledere. Vi vil gerne have mere fokus
på, hvordan vi sikre en kontinuerlig tilgang af ledere og hjælpere. Både bestyrelse og ledere skal lægge en
strategi for en eller flere aktiviteter, som kan være med til at hverve flere ledere og hjælpere til gruppen.
Spejderåret 2016-17

I Palnatoke arbejder vi fortsat med et årsprogram som næsten hver måned vil byde på en god
spejderoplevelse eller tur/lejr fx:

· Oak-city, Zoo-dag, diviweekender i grenene, Påskekursus, Spejderdagen, oprykning, Juleweekender,
Tænkedag og meget mere.

· Spejdernes Lejr 22.-30 juli 2017 i Sønderborg

