
Kære spejderleder
Velkommen i Skovgruppen. Vi er glade for at du vil være med 
til at give børn og unge i Albertslund muligheden for 
oplevelser og udvikling gennem spejderarbejde. 

Vi håber du bliver glad for at være leder i vores gruppe :)

Forventninger til dig:

At du deltager i de fleste spejdermøder i din gren. Og at du giver afbud i god tid, når du ikke kan 
komme. Gerne koordineret med de andre ledere, så I ikke er væk de samme dage.

At du deltager i udformning af et halvårsprogram for din gren.

At du tager ansvar for en del af aktiviteterne på spejdermøder og ture.

At du sætter dig ind i vores traditioner og vores aktuelle udviklingsplan.

At du er villig til at lære nyt. Fx ved at indgå i samtale med andre ledere eller ved at deltage i 
kurser.

At du læser referater fra ledermøder, så du er klar over hvad der 
foregår i gruppen. 

At du prioriterer tid til deltagelse på startmøde i august, gruppetur i 
foråret samt lederbestyrelsesweekenden i november.

I det omfang du har mulighed for det, vil vi meget gerne at du også:

Deltager i ledermøder og/eller bestyrelsesmøder. Foregår mandage hver anden måned kl 19-21.30 
Man kan evt være med hjemmefra via fx. FaceTime

Tager på kurser. For at få konkrete ideer til aktiviteter med spejderne, for at lære om børns 
udvikling på forskellige alderstrin og for at udvikle dig som leder.

Deltager i forskellige udvalg, fx når der planlægges startmøde eller gruppetur.

Gren = fx familiespejd, 
mikro, mini, junior, trop 

eller klan.

"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."



Gruppens traditioner

August - Startmøde sidste søndag før skolestart.

November - FUTweekend. Weekendtur for ledere og 
bestyrelse. Egne børn er velkomne.

December - Julefrokost for ledere, bestyrelse og klan

April/Maj - Gruppetur. Weekend for alle grene.

Juli - sommerlejr for de forskellige grene i halve eller hele 
uger. Fælles ugelejr for hele gruppen med jævne 
mellemrum. ( næste fælles lejr er i 2017 i Sønderborg )

Økonomi:

Du deltager gratis på weekender og lejre med spejderne og på lederture og kurser. 
Transportudgifter får du refunderet. 

Du skal hvert år betale 75kr for medlemsskab. Af hensyn til korrekt udbetaling af tipsmidler til Det 
Danske Spejderkorps.

Www.skovgruppen.dk:

På www.skovgruppen.dk kan du logge ind og få adgang til den lukkede del af sitet. Her finder du 
forskellige blanketter og dokumenter som du får brug for som leder. Brugernavn: leder. Kode: 2406

Når din ledererklæring er godkendt, får du et "Blåt login", det bruges bl.a. til at logge ind på  
www.skovgruppen.dk/butik. Når du er logget ind, kan du tilmelde dig til ture uden betaling.

Jeres gren må meget gerne bidrage med fotos og artikler til hjemmesiden.

Hytten Langagergård

Vi deler hytten med tre andre foreninger. Danmarks Naturfredningsforening Albertslund, Natur og 
Ungdom samt Albertslund Sportfiskerklub ASK. Det er ikke tilladt at bruge hinandens lokaler.
Langagergårds fire foreninger har et fælles forum, som hedder Brugerrådet. De holder jævnligt 
møder med repræsentanter fra alle foreningerne. 
Udlån af hytten sker kun til foreningerne på Langagergård, til andre spejdergrupper samt 
institutioner i Albertslund Kommune. Dvs det ikke er muligt at holde private arrangementer på 
Langagergård. 

På hverdage har vi hytten mandag, tirsdag og torsdag aften. Onsdage er mulige efter aftale. 
Når hytten skal bruges i weekender skal den bookes hos vores hytteansvarlige Thomas fra 
bestyrelsen. Via mail: langager@skovgruppen.dk. 
Halvårsprogrammer for familiespejd og mikro sendes til samme mail, så booker han alle søndage/
weekender på en gang.

Nøgle til hytten udleveres mod depositum. Betales via www.skovgruppen.dk/butik. 



Relevante hjemmesider:

Www.DDS.dk Site for hele Det Danske Spejderkorps

www.dds.dk/aktiviteter      Søg og find aktiviteter til spejdermøder og ture
www.dds.dk/maerkerne    Oversigt over de forskellige spejdermærker. 

Www.skoveniskolen.dk     God side mht aktiviteter der foregår i naturen 
http://fdf.dk/aktivitetsideer/legedatabasen/    God side mht lege

Www.spejder.dk    Fælles portal for spejderne i Danmark

www.hyttefortegnelsen.dk     Søg og find spejderhytter til weekendture eller lejre

Relevante sider på Facebook:

Skovgruppen 
Leder i Vestskov Divison
Det Danske Spejderkorps

Mailsystem

Vi har et mailsystem, hvor man fx kan sende mail til 
alle lederne på adressen 
"lederne@skovgruppen.dk", 
"mikro@skovgruppen.dk" og 
"bestyrelsen@skovgruppen.dk"

Du kommer til at få en adresse som fx 
"karen@skovgruppen.dk" som videresender til din private mail.


