
Det Danske Spejderkorps

Korsør Spejderne, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør

Ledernes godkendelse af spejderlederen

Lederteamets godkendelse: Hvis vi ikke kender dig, så vil du gennemgå en prøveperiode, hvis 
længde bestemmes af grenleder/gruppeleder og bestyrelsesformanden. Ved godkendelse af dig 
som leder, skal alle lederne underskrive på, at de godtager dig som leder. Hvis du er under 18 
år, skal en af dine nærmeste pårørende (værge) underskrive på, at de er indforstået med at du 
bliver leder. Det er bestyrelsen, som "ansætter" dig, og derfor skriver bestyrelsesformanden 
under på lederteamets indstilling. 

Bestyrelsens godkendelse: Ved godkendelse af dig som leder af lederteamet, skal du udfylde en 
erklæring om at du vil overholde de vedtægter, formål, udviklingsplan, arbejdstof, 
regler/politikker mv. som Det Danske Spejderkorps har. Det er bestyrelsen, som "ansætter" dig, 
og derfor skriver bestyrelsesformanden under på Leder- og hjælpererklæringen. Som 
leder/hjælper er du dækket af Arbejdsskadeforsikring. Der indhentes børneattest på alle ledere, 
hjælpere og klanspejdere. 

Ansvar: Som grenleder har du ansvaret for at overholde og følge Korsørspejdernes 
udviklingsplan og gruppehåndbog, DDS's spejdermetode, udviklingskompas, arbejdstof og 
mærkesystem, samt at der planlægges et halvårsprogram og udarbejdes en årsplan for grenen, 
som godkendes af gruppelederen. Det skal tydeligt fremgå af planlægning, at arbejdstoffet fra 
Det Danske Spejderkorps og Antvorskov Division følges. Du skal som leder/hjælper også være 
indstillet på at deltage i lederuddannelse, ledermøder og gruppeaktiviteter samt indgå i 
lederteamets fællesskab.

Fremmøde: Ingen møder/ture/lejre bør aflyses, ej heller ved kun en fremmødt spejder. Hvis du 
er forhindret i fremmøde, så aftales det indbyrdes i lederteamet, hvem der overtager ansvaret 
og Gruppelederen orienteres.

Samvær med børn og unge: Du er som leder/hjælper rollemodel og skal gå frem som et godt 
eksempel. Du skal holde den gode tone i samvær med spejderne og lederne. Du skal gøre dig 
bekendt med politikker om rygning, alkohol, sundhed, samvær og tryghedsvejledninge, og 
overholde disse.

Vedtægterne gældende fra januar 2022, kapitel 5 §37-51.
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Det Danske Spejderkorps

Korsør Spejderne, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør

Ledernes godkendelse af spejderlederen

Navn: 

Funktion:

Med min underskrift bekræfter jeg, at jeg vil følge vedtægter, politikker, arbejdsstof udarbejdet 
af DDS samt udviklingsplan, årsprogram og forventninger udarbejdet af Korsør Spejderne 
(nævnt på side 1).

Dato og underskrift:

Gruppelederens godkendelse 

Dato og underskrift:

Lederteamets godkendelse

Dato og underskrifter:

Lederteamet indstiller denne person til godkendelse af bestyrelsen, 
hvorfor bestyrelsesformanden med sin underskrift godkender at 
personen tiltræder den nævnte funktion.

Funktionen er gældende fra (dato): 

Bestyrelsesformandens godkendelse 

Dato og underskrift:
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