STRATEGI 2020–2025

Rundt våre leirbål
er det plass til alle!

VISJON

Alle er velkomne som medlemmer hos oss, uavhengig av tro, etnisk eller kulturell
tilhørighet, legning, identitet eller funksjonsevne. I 2025 har vi nådd nye målgrupper og
flere føler at de har sin plass i, og tilhørighet til organisasjonen. KFUK-KFUM-speiderne
betyr en positiv forskjell i samfunnet rundt oss, ved å utvikle unge mennesker som tar
lederansvar og deltar aktivt i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
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Vi betyr en forskjell for andre
og naturen
Gjennom bevisste valg bidrar speidere til positive endringer som betyr en
forskjell for andre. Samfunnsengasjement er en viktig del av speidingens
formål. Speiderloven sier vi skal arbeide for fred, ta vare på naturen, ta
ansvar og vise vei. Speiderne deltar i aktiviteter som handler om å ta ansvar for seg selv, andre og naturen, bidra i lokalsamfunnet, eller gjøre noe
for barn og unge i andre deler av verden. Jo flere speidere, desto større
positiv påvirkning kan vi ha på våre omgivelser.
Vi er samfunnsengasjerte og arbeider for å endre samfunnet i en positiv
retning lokalt, nasjonalt og globalt. Samfunnsengasjementet er en naturlig
del av det å være speider både som enkeltpersoner og som fellesskap.
Arbeid for miljø, klima og vern av naturområder, integrering av flyktninger,
innsamling til bistandsprosjekter, utveksling, stå opp mot mobbing og
utenforskap, eller lytte til noen som trenger en å snakke med er eksempler på hvordan vi kan utgjøre en forskjell. Å stille opp for en som trenger
det eller oppgaven som speiderleder kan bety en stor forskjell for barn og
unge.

I 2025
•
•
•
•
•
•
•
•

Har speidere og ledere opplevelsen av at speiding er relevant,
og at de kan bety en positiv forskjell for andre.
Har speidere og ledere tilbud om kontakt med speidere fra andre land.
Bidrar vi til positiv endring i samfunnet, gjerne gjennom
samarbeid med andre organisasjoner.
Har alle speideraktiviteter og -arrangementer har en
tydelig klima- og miljøprofil.
Øker antall grupper som deltar i Globalaksjonen.
Har påvirkningsarbeid en tydelig plass i program og aktiviteter.
Deltar vi aktivt i arbeidet for et bedre klima og miljø lokalt og globalt.
Er det klart både i og utenfor organisasjonen hva KFUK-KFUM-speiderne
er og hvordan vi påvirker samfunnet.
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Vi er åpne og inkluderende
Speiding forandrer liv. Alle unge mennesker skal få muligheten til å bli
speidere. Mangfold er en styrke og vi ønsker at speiderne skal gjenspeile
samfunnet rundt oss. Vi vil rekruttere bredt, og nå nye målgrupper. Derfor
vil vi fjerne hindre for deltagelse, samtidig som vi sikrer at speiderne får
utfordringer tilpasset sitt nivå.
Mange vet ikke hva speideren er, eller hva vi gjør. Vi må forklare hva
speiding er på en enkel og god måte. Vi skal være tydelige på hva det vil
si at vi har åpent medlemskap og kristent lederskap. Det skal vi gjøre ved
å vise aksept for ulikheter og tilrettelegge for det i våre aktiviteter. Vi skal
oppleves som et åpent og inkluderende felleskap både i og utenfor
organisasjonen.
I dag er vi 11 000 medlemmer. I 2025 er vi 13 000 stolte og motiverte
speidere som opplever utfordringer, tillit og ansvar i et trygt miljø. Vekst
skapes ved å rekruttere nye medlemmer, og ved å beholde de medlemmene vi allerede har. Speidere som får utfordringer og opplevelser, skaper
glede og engasjement, og grunnlag for videre vekst og utvikling av
organisasjonen.
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Er det lett å komme inn som ny speider og/eller leder.
Oppfattes speiding som åpent for alle.
Får gruppene støtte og hjelp til å arbeide med mangfold.
Kommuniserer vi tydelig at vi har et åpent medlemskap og kristent
lederskap, og hvorfor dette er viktig.
Har vi en jevn kjønnsfordeling blant medlemmene.
Har vi variasjon i medlemsmassen.
Har gjennomsnittlig medlemstid økt i perioden
Har antall medlemmer under 26 år økt i perioden.
Har deltagelse på kurs og arrangementer økt i perioden.
Er vi i vekst og har 13 000 speidere.
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Vi rekrutterer og utvikler
flere gode ledere
Vi vil ha mange og gode ledere med ulik kompetanse, alder og bakgrunn.
Da må vi legge bedre til rette for ulike typer lederoppgaver, uavhengig
av bakgrunn og kompetanse. Forventninger til kunnskap, deltakelse og
varighet skal være tydelig. Vi skal ha gode løsninger for hvordan vi
rekrutterer nye ledere og sørger for gode overganger fra speider til leder.
Nye generasjoner slipper til og vi sikrer god kunnskapsoverføring. Vi har
et attraktivt tilbud til rovere og unge ledere. Ungt lederskap - voksent
nærvær er bærebjelken i ledertreningen vår. Ledertrening skjer gjennom
speidere og ledere som får ansvar og oppgaver i takt med alder, utvikling
og forutsetninger, gjennom arbeidet lokalt eller nasjonalt, på turer, leirer
og arrangementer.
Vi skal ha gode, utviklende og inkluderende ledermiljøer, og et godt ledertreningstilbud som bidrar til langvarig engasjement i organisasjonen. Vi
skal være tydelige på verdien av ledertreningen vår.

I 2025
• Opplever ledere personlig utvikling og får nye utfordringer.
• Opplever flere at KFUK-KFUM-speiderne er et sted der man
kan vokse og trives som leder.
• Er det en naturlig del av det å være speider å ta på seg
stadig større lederoppgaver.
• Får ledere som slutter eller tar pause i sine verv tilbud
om nye oppgaver.
• Får nye ledere støtte, opplæring og oppfølging når de tar på seg en
oppgave eller et verv.
• Er det er tydelig for frivillige som tar på seg verv hva oppgaven
innebærer og med hvilken varighet.
• Har alle rovere og ledere et meningsfylt ledertreningstilbud, lokalt,
regionalt og nasjonalt.
• Har alle grupper nok engasjerte ledere.
• Deltar flere på patruljeførerkurs i kretsene.
• Tilbyr vi attraktive lederfelleskap, der vi deler og lærer av hverandre.
• Rekrutterer vi flere ledere enn de som slutter.
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Ledertrening og
uformell opplæring

Påvirkningsarbeid

samarbeid

FORMÅL
Norges KFUK-KFUM-speideres formål er å fremme og drive et
speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro
og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og naturens verdi.
(Fra Grunnreglene §2)

VERDIER

Kristen tro

Med vårt kristne menneskesyn
legger vi til rette for at speiderne
skal få utforske og utvikle sin tro.
Vi er et sted der barn og unge
kan komme med tro og tvil, stille
spørsmål, undre seg og lære
mer om hva det vil si å være
kristen. Speiderne skal få utvikle
seg som hele mennesker, med
ånd, sjel og kropp.

Friluftsliv

Naturen brukes til lek, læring
og samarbeid. Vi er mye ute,
og i friluftslivet mestrer vi nye
utfordringer. Gjennom utendørsaktiviteter blir vi kjent med,
tar vare på og setter pris på
naturen. I friluftslivet opplever vi
glede, avkobling og fellesskap.

Fellesskap

Speidere opplever fellesskap gjennom vennskap
i små patruljer, i gruppen og på leir sammen
med andre. Speiding finnes over hele verden og
vi er med i fire av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner: YWCA, YMCA, WAGGGS og
WOSM. Speiderloven, speiderløftet og speiderdrakten viser at vi er speidere og gir oss en felles
identitet.

Personlig utvikling

Speidere opplever mestring ved å utfordres til å
gjøre nye ting. Vi hjelper den enkelte speider til
å være aktivt involvert i egen utvikling. Speiderne
får gradvis større ansvar og oppgaver, noe som
utvikler den enkelte i trygge rammer.

Samfunnsengasjement

Vi engasjerer oss i samfunnet vi lever i, og deltar
aktivt for å påvirke lokalt og globalt. Speiderne
vil være gode forbilder og gjøre verden til et litt
bedre sted. Vi jobber for å øke kunnskap om
rettferdighet og synliggjøre det ansvaret vi har
for andre enn oss selv.

