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Udviklingsplan 2018-2019
Øresund Division vil fortsat understøtte korpsets udviklingsplan, som består af de tre dele:
•

Ledelsesudvikling

•

Børn leder børn - unge leder unge

•

Friluftsliv

De to sidste punkter vil vi understøtte ved at indarbejde dem i divisionens arrangementer og
ved på ledermøder og andre lederarrangementer at inspirere til at styrke dem i gruppernes
daglige arbejde.
Ledelsesudvikling vil vi understøtte ved lokale ledertræningstilbud i det omfang, der er efterspørgsel på dette. Desuden vil vi i 2018 særligt fokusere på nye ledere og et delvist fælles ledermøde.
Intro-forløb for nye ledere
Der findes masser af materiale om, hvordan man tager imod nye ledere. Vi vil samle et repræsentativt udvalg af divisionens grupper og finde de bedste erfaringer og evt. afprøve nye idéer.
Det skal munde ud i et "katalog" af tilbud/muligheder, som de enkelte grupper kan sammensætte til et forløb for nye ledere.
Alle ledere er forskellige og kommer med forskellig baggrund, så den enkelte gruppe har også
brug for at kunne sammensætte en fleksibelt forløb, der passer til den nye leder. Der er også
forskel på, hvilke tilbud de enkelte grupper selv kan og vil tilbyde og hvilke tilbud, der kræver
et samarbejde med andre grupper eller skal løftes af divisionen og/eller korpset.
Ud fra kataloget vil vi selvfølgelig specielt se, om der er steder, hvor vi kan styrke divisionens
tilbud - eller styrke samarbejdet mellem grupperne (f.eks. kunne en ny minileder få en erfaren
minileder fra en anden gruppe som "mentor").
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Delvist fælles ledermøde
I starten af 2019 vil vi arrangere et ledermøde, hvor der både vil være mulighed for at vælge
et modul efter egen interesse og arbejde med et fælles tema i gruppen.
Mødet kommer til at ligge en lørdag, og programmet kan (med forbehold for ændringer) være
som følger:
Kl. 8:30

Morgenkaffe

Kl. 9:00

Hver enkelt leder kan vælge et modul efter egen interesse (der vil være 2-3
moduler at vælge imellem).

Kl. 11:00

Gruppen vælger et modul, som alle gruppens ledere deltager på (vi prøver at
tilbyde moduler efter gruppernes ønsker - det kunne f.eks. handle om at
skabe en rød tråd gennem gruppens arbejde).

Kl. 13:00

Fælles frokost

Kl. 14:00 - ?

Efter frokost vil der være mulighed for, at hver gruppe kan holde deres eget
ledermøde. Vi holder mødet på en skole, så hver gruppe kan få sit eget lokale.

Med arrangementet vil vi opnå følgende:
•

Vi letter gruppernes arbejde, da gruppen får et ledermøde med frokost, hvor alt det
praktiske er arrangeret.

•

Vi styrker gruppernes arbejde ved at tilbyde fælles moduler for gruppen.

•

Vi giver lederne mulighed for at deltage i et individuelt kursusmodul uden at skulle
bruge en ekstra aften.
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