Fælles evaluering af lederweekenden den 22-24 januar 2016

Mølleå division har lært:











Hinanden at kende på kryds og tværs
Træk på eksperter
Lederen har overblikket, men skal ikke bestemme
Formidling af værdier, historier og de små sejre, for at få flere med
Vi vil, vi kan, vi tør og gør!
At skabe historier og sammenhold tager tid (sammen)
Teamwork
Netværk er vigtigt
Der er rigtig mange ledere, der ikke kender divisionen særlig godt
Sige sine mål højt

Grupperne i Mølleå Division har lært:











Sørg for at der er en 2’er
Tør at give ansvar (få den sidste tredjedel med)
Spejdere behøver ikke at være for alle
Lederen har overblikket, spejderne har delansvar
Husk at inkluderer alle
Humor
Skabe historier, f.eks. ved at:
Sætte mål, hvad vil vi? Langsigtet mål, der kræver at man skal træne til det
Husk at evaluerer til og stuktureret
Tillidsfuld og respektfuld kultur

Lederne i Mølleå Division har lært:










Nye mennesker at kende
Vise sine svage og stærke sider
Jeg vil, jeg kan, jeg gør!
At gå efter GPS
At vi kan bruge hinanden
At arbejde med delmål
At sige sine mål højt
Planlægning
Evaluerere/reflektere over de små sejre
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Hvad vil du sige til de andre ledere, når du kommer hjem?






Fortæl hvad der er sket
Det var sjovt og lærerigt
I er gået glip af noget
Fed hytte
Rum og tid til fordybelse, som der ikke er tid til i dagligdagen

Skal det blive til en tradition?







JA!
Netværk, sammenhold
En fast weekend hvert år
Samme sted hvert år
Kommunikere at det også eller mest er en spejderoplevelse
Besøge grupperne og ”sælg” weekenden (personlig kontakt)

Fik vi opfyldt formålet?





Ja!
Hvordan bygger vi videre på det dér netværk?
Der er altid nogen der er begejstret, og det smitter
Netværket er vigtigt for at blive ved

Hvilket programpunkt var bedst?











Desserten
O-løbet, fordi det var let, så man nåede at snakke
Blandingen var bedst
Ægxiting, fordi det er noget andet for ledere
Spil og hygge fredag aften
Rollespil, fordi man kan skeje ud
Plads til initiativer (hatten rundt, lørdag aften)
Lejrbålet er så kreativt, måske knap så styret en anden gang
Foredraget, og at det blev brugt bagefter
Grenledermøde med i programmet?

