
Projekt 
Outsider

Klar til  spejderliv 
med ekstra mening?

Tag denne folder med til et ledermøde, hvor du og de andre ledere i din 
spejdergruppe kan tage en snak, om Projekt Outsider er noget for jer. 
Vil du høre mere om at starte en spejderenhed for unge, der lever med 
handicap, kroniske sygdomme eller andre diagnoser?
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af organisationen Sammenslutning af Unge Med 
Handicap (SUMH) i samarbejde med K 
FUM-Spejderne og DGI. 
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Lav 
spejderarbejde 
med ekstra 
mening
Projekt Outsider giver unge mennesker, der kan have svært ved 
at blive en del af foreningslivet, en mulighed for at blive spejdere. 
Det kan være unge med handicap, diagnoser og kroniske syg-
domme på bosteder og særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 
(STU'er). Din gruppe kan også være med  – og vi er med hele vejen. 
Det giver værdi – ikke bare for de unge, men også for dig som leder.

Hvorfor giver det mening for dig?
”At være med i Projekt Outsider og arbejde 
sammen med unge mennesker, der har en 
udfordring eller et andet syn på hverda-
gen, giver så meget forståelse for, hvor 
vigtigt et fællesskab er for udvikling.
Vi mærker fællesskabet vokse, både de 
unge mennesker imellem, og iblandt os 
spejderledere, og de unge mennesker 
bliver styrket for hvert møde.”
Citat: Charlotte og Michael, Esbjerg V Gruppe

Hvad har været udfordringen ved at starte projektet?
”Når man starter en ting som Projekt Outsider, er det ikke altid, man har svar på alt, fx 
om de unge må bruge kniv og lignende, og her er pædagogerne, vi samarbejder med, 
helt igennem fantastiske og meget engagerede”
Citat: Charlotte og Michael, Esbjerg V gruppe

Der er mange ting at holde styr på og i samarbejde med personale fra STU’er eller 
bostedet og med støtte fra KFUM-Spejdernes udviklingskonsulent, er det vigtigste, at 
du har lysten, tiden til faste mødetider og gode idéer. 

I får i gruppen:
• Støtte af en udviklingskonsulent undervejs
•  Sparring med andre, der er del af projektet, både i korpset, DGI og 

andre foreninger
• Træning og uddannelse af lederne, så I er godt klædt på
• Økonomisk støtte
• Samarbejde med personale og pædagoger


