
 
 

VALBYPARKSPEJDERNE 

Hvad er Valbyparkspejderne? 

 

 

Valbyparkspejderne holder til i Københavns Sydhavn. Vi har spejderhytte lige ved indgangen til 

Valbyparken, så udover at bruge faciliteterne ved vores hytte og grund er vi flittige bruger af Valbyparkens 

mange muligheder. 

Medlemmerne af spejdergruppen kommer fra mange områder. Udover Sydhavnen kommer vores 

medlemmer primært fra Valby, Sluseholmen/Teglholmen og Vesterbro. Vores medlemmer har meget 

blandet baggrunde, og det synes vi, giver en utrolig god dynamik, hvor den enkelte spejders menneskelige 

kompetencer kommer i centrum fremfor, at det gælder om at ligne hinanden. 

 

KORPS OG DIVISION 

Valbyparkspejderne er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps, DDS. DDS er ”dem i mørkeblå 

uniformer”, og vi har ikke nogen tilknytning til kirke eller religioner. 

Spejdergrupperne i DDS er organiseret i en række divisioner, hvor der laves en række spejderaktiviteter for 

spejdergrupper, der ligger geografisk nær hinanden. Vi er med i Absalon Division, der dækker 

spejdergrupper i Københavns og Frederiksberg kommuner undtagen spejdergrupper på Amager. 

Vi deltager i en del arrangementer i Absalon Division, der er bl.a. flere weekendture om året og fælles 

spejdermøder for de store spejdere. Spejderne kommer derfor gennem tiden til at kende spejdere fra de 

øvrige spejdergrupper. Ligesom spejderlederne samarbejder og deler viden med hinanden. 

 

SPEJDERGRUPPEN 

I spejdergruppen er vi inddelt i spejdergrene, så vi laver det daglige spejderarbejde med jævnaldrende. Hos 

Valbyparkspejderne har vi opdelt grenene ift. klassetrin og ikke alder, da vores erfaring er, at 

udfordringerne i spejderaktiviteterne passer til det klassetrin, som børnene går i – og ikke nødvendigvis 

deres alder. Vi har følgende spejdergrene: 

▪ Familiespejd = Børnehavebørn (med forælder) 

▪ Mikro = 0. og 1. klasse 

▪ Mini = 2. og 3. klasse 

▪ Junior = 4., 5. og 6. klasse 

▪ Trop = 7., 8. og 9. klasse 

▪ Senior, også kaldet Klanspejdere = 16-24 år. 

Til hver gren er knyttet faste spejderledere, grenledere, der sørger for spejdermøder, ture og 

administration omkring den enkelte gren. Senior/Klan driver selv spejdermøderne.  

Inden for hver gren er spejderne ofte inddelt i patruljer på 5-6 spejdere. Patruljerne virker som rammen for 

gruppearbejde og er med til at træne spejderne i at opbygge samarbejdskompetencer ved at lære hinanden 

godt at kende og opleve, hvordan alle bidrager med noget, de individuelt er gode til, så den samlede 

gruppe bliver en dygtigere helhed. 
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VALBYPARKSPEJDERNE 

 

Udover grenlederne har vi også tilknyttet nogle spejderledere, der laver aktiviteter i gruppen på tværs af 

grenene. Til at holde sammen på alle spejderaktiviteterne i spejdergruppen har vi gruppelederne. De står 

for en del af de tværgående administrative opgaver, og de sikrer, at tingene bliver koordineret på tværs af 

grenene. Derudover bruger gruppelederne også tid på at koordinere spejderaktiviteter med grupperne i 

Absalon Division. 

 

LEDERGRUPPE OG BESTYRELSE 

Alle spejderlederne og gruppelederne udgør tilsammen ledergruppen. Det er ledergruppen, der beslutter 

retningslinjerne for det daglige spejderarbejde med børnene.  

Derudover har spejdergruppen en bestyrelse. Bestyrelsen består af repræsentanter fra lederne og forældre 

eller andre med tilknytning til spejdergruppen. Bestyrelsen skal skabe gode rammer for, at spejderlederne 

kan lave godt spejderarbejde, og de beslutter bl.a. fordeling af budgettet til aktiviteter, overordnede 

politikker for fx sundhed og laver ”udadvendte” administrative opgaver som kontakt til kommunen mv.  

Det særlige ved organiseringen i DDS er, at bestyrelsen ikke bestemmer over ledergruppen, men det er en 

to-strenget ledelse, hvor den ene del står for indholdet i spejderarbejdet, mens den anden står for 

rammerne for spejderarbejdet. I praksis arbejdes der tæt sammen, når der fx skal udarbejdes generelle 

politikker for spejdergruppen, og der sidder som sagt lederrepræsentanter med i bestyrelsen. 

 

 


