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Utladalen, vest for Jotunheimen

Familiespejd er Det Danske Spejderkorps’ nyeste gren. Dette hæfte indeholder 10 års samlede 

erfaringer med familiespejd, og det er blevet til en guide til alle, der vil starte familiespejd op.

Med familiespejd kan man give børn på 3-6 år spændende og udfordrende spejderoplevelser, hvor 

børnene er aktive i naturen. Og det er oplevelser, som børnene får sammen med deres familier.

Familiespejd kan give gruppen mange nye spejdere. Det styrker gruppen som helhed, og det kan 

også være en stor fordel hos mikrospejderne, hvis lederne får familiespejdere op, der har lavet bål, 

sovet i telt og været sammen med de øvrige spejdere på gruppeture.

Familiespejd kan også give flere nye ledere til gruppen, hvis man arbejder målrettet med det. De 

forældre, der er med til familiespejd, er som regel forældre, der godt kan lide at være aktive i natu-

ren, og som kan lide at være sammen med børn. 

Forældrene deltager sammen med deres børn i alle aktiviteter. Både i familiespejdernes egne 

aktiviteter men også i gruppens fælles arrangementer som fx gruppesommerlejr, gruppeweekend 

og fælles sommerafslutning. Her lærer forældrene lederne i de øvrige afdelinger at kende – og 

omvendt. Og så er det relativt let at få de forældre til at fortsætte som ledere hos mikrospejderne, 

når deres børn skal rykke op.

I hæftet her er samlet information om, hvad man skal være opmærksom på i arbejdet med at 

starte en familiespejdafdeling op. 

Guide til opstart  
af familiespejd
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Der er flere formål med familie-
spejd. Først og fremmest 
handler det om at understrege, 
at familiespejdere er rigtige 
spejdere. De er stolte af deres 
tørklæde, og de fortæller alt  
og alle, at de er spejdere.

Gode familieaktiviteter
 Et afgørende formål er at tilbyde 

spændende aktiviteter til børn, hvor de 

sammen med deres forældre kan få en 

masse rigtig gode spejderoplevelser ude 

i naturen.

Familierne møder andre familier med 

børn i samme aldersgruppe, og de mødes 

om de fælles værdier, der er i spejderver-

denen.

Flere spejdere
 Formålet er også at sikre stor tilgang af 

nye spejdere fra familiespejd til de ældre 

afdelinger.

Konceptet for familiespejd tiltaler rigtig 

mange børnefamilier, der gerne vil være 

aktive i naturen sammen med deres børn.

Erfaringen viser, at børnene bliver ved 

som spejdere i rigtig mange år – helt op 

til troppen. Det kræver selvfølgelig også 

en stor indsats i de øvrige afdelinger, men 

der er intet, der tyder på, at børn kun går 

til spejder i fx fire år, og de derfor stopper 

tidligere, jo tidligere de melder sig ind.

Bedre image
 Det er ikke altid lige let at forklare vores 

omverden – i dette tilfælde forældre til 

børn, man gerne vil have som spejdere  

– hvad det egentlig er, spejdere laver. 

Men familiespejd kan være en meget 

givende og effektiv indgang til spejder-

livet. Her er man jævnligt sammen med 

en masse forældre, som oplever det fæl-

lesskab, de aktiviteter og de værdier, der 

udgør det gode og givende spejderliv  

– og det vel at mærke mens de hygger sig 

sammen med deres egne og andres børn. 

Familiespejderne inviteres også med 

til gruppeweekender, og her oplever 

de også, hvilke spændende aktiviteter, 

de ældre spejdere er i gang med - og 

forældrene oplever en sommeraften ved 

lejrbålet sammen med lederne.

Det betyder, at forældrene oplever 

det egentlige spejderliv på egen krop, 

hvilket er den nemmeste og bedste måde 

at forklare, hvad spejder egentligt er og 

samtidig vise, hvordan spejderlivet for 

alvor kan skabe værdi og være til gavn 

for alle. 

Flere ledere
 Når man som ledere går sammen med 

forældrene – fx hver anden søndag og på 

de fælles gruppeaktiviteter – får man et 

indtryk af dem.

Man kan finde ud af, hvem der er gode 

som ledere – hvem der er aktive og gode 

til at inddrage alle børnene og ikke kun 

har fokus på deres egne børn.

Når deres barn så fylder 6 år, kan man 

tilbyde, at de kan blive ledere hos mikro-

spejderne - og dermed får man nemt nye 

kvalificerede ledere, som man kender - 

og som kender en.

Hvorfor familiespejd?
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TURPLANLÆGNING

Is quunda quid maions-
ed min corepudias 

adipsam et fuga. Adipid 
ut aut in et es simi,

HVORFOR FAMILIESPEJD

FAMILIESPEJD 5



6 TAG PÅ TUR

GOD FORBEREDELSE

6 FAMILIESPEJD



TAG PÅ TUR 7

Med god forberedelse har man sikret 
sig et godt fundament til succes! Hvis 
man fx vil starte familiespejd op i august, 
er det en rigtig god idé at begynde  
forberedelserne i april eller maj.

Tid og sted
 Det har stor betydning, hvor og hvornår man planlæg-

ger sine familiespejdaktiviteter . Generelt bør man 

spørge sig selv: ”Hvor og hvornår skal vi mødes for at 

skabe de bedste spejderaktiviteter som muligt?”

Jo bedre rammer man har, jo lettere er det at 

tilbyde fantastiske aktiviteter – og jo lettere er det at 

få både nye spejdere og ledere med.

Hvor ofte
 En af de erfaringer, som flere grupper har gjort, er 

i forhold til mødefrekvensen: Én gang om måneden 

er for lidt. Spejderne kan ikke rigtig huske hinanden 

fra gang til gang – slet ikke, hvis de har været fra-

værende en enkelt gang.

På den anden side er det også erfaringen, at hvis 

man mødes hver uge, så bliver det for meget for 

mange småbørnefamilier, så de fleste familiespejd-

afdelinger har valgt at mødes hver anden uge.

Hvornår og hvor længe
 Aftener er ikke gode, da spejdere i denne mål-

gruppe går tidligt i seng – og hverdagseftermiddage 

er heller ikke gode, da forældrene ofte arbejder.

Så er der lørdag og søndag tilbage. Her har der 

været en del forskellige forsøg i grupperne med 

familiespejd. Lørdag eftermiddag har vist sig at være 

et fint tidspunkt, men søndag formiddag kl. 10.00 til 

12.00 synes at være det mest populære.

Selvom søndag formiddag kan virke som et under-

ligt tidspunkt at have spejderaktiviteter på, skal man 

huske, at småbørnsfamilier alligevel har været oppe 

i tre timer, og ved 12-tiden er det ved at være tid til 

middagslur for de mindste familiespejdere.

Selvom de fleste vælger at lægge familiespejd en 

lørdag eller søndag, har der også været enkelte gode 

erfaringer med alternativt at mødes en hverdag fra kl. 

16.30 til 18.00 med en uges interval. 

Hvor
 Spejderliv er friluftsliv. Det gælder også familie-

spejderne. Det handler om at finde et lækkert 

naturområde til sine familiespejdaktiviteter. Måske 

kan området ved den lokale hytte bruges, men pas 

på med ikke at være inde i hytten. Den er kun til toilet 

og materiel.

Familiespejdere og deres forældre kan sagtens 

være ude hele året – og det er også en del af, at de 

vænner sig til at opleve naturen på alle årstider.

Hvis det normale mødested ikke er en spejder-

hytte med en naturgrund udenom, så er det vigtigt, 

at man finder et natursted i området, hvor man kan 

mødes. Det kunne være på stranden, i parken, i en 

nærliggende skov eller tilsvarende.

Man skal ikke være bange for, at forældrene skal 

køre 3-4 km. Hvis man har et godt tilbud, kører foræl-

drene gerne både 5, 10 og endda 20 km for at give 

deres børn jeres fantastiske tilbud. Hvis man derimod 

lægger det i nogle kedelige rammer – som dog ligger 

tæt på boligerne – så kan det være svært at tiltrække 

mange familier.

Hvem skal være ledere
 En meget vigtig rolle for familiespejdlederen er 

at udse de kommende ledere blandt forældrene. 

Derfor er det også vigtigt, at én af lederne er en af 

gruppens mere erfarne ledere, der ved hvilke typer 

ledere gruppen ønsker – forældre, som passer ind i 

lederteamet i bl.a. mikrospejdafdelingen.

Der bør altid være mere end én leder hos familie-

spejderne, så den anden leder kan med fordel være 

en af forældrene og/eller en ældre spejder.

God forberedelse 

  Tid og sted for aktiviteterne
  Hvem skal være ledere?
  De første spejdere – hvordan kommer de til?
  Hvad er aldersgruppen?
  Markedsføring
  Uniform – hvordan med den?

  Skal familiespejdere med på gruppearrangementer?
  Er der specielt materiel der skal indkøbes?
  Hvad skal kontingentet være?

Som inspiration til en snak i gruppeledelsen om disse 
emner, er der nogle erfaringer fra andre grupper herunder.

TING, SOM SKAL VÆRE AFKLARET, INDEN MAN BEGYNDER:

FAMILIESPEJD 7
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Vi mangler en leder
 Familiespejd kan blive en af de vigtigste 

kilder til at få nye ledere (hvis man fokuse-

rer på det), og familiespejd kan også blive 

den vigtigste kilde til nye medlemmer.

Derfor kan man med fordel prioritere 

at have en familiespejdleder fremfor fx en 

juniorspejderleder eller en tropsleder i en 

afdeling med 4-6 spejdere.

Så hvis man har en juniorleder i en af-

deling med 5 juniorspejdere, kan det være 

en fremsynet og modig beslutning at lukke 

juniorafdelingen og flytte juniorlederen til 

familiespejd. Dette forudsætter selvfølgelig, 

at juniorlederen kan og vil – det hjælper 

ikke noget at tvinge nogen til at påtage sig 

et lederjob, de ikke er motiverede til. 

Dette kan virke lidt kontroversielt, men 

omvendt kan det være en meget fornuftig 

ledelsesmæssig beslutning/prioritering for 

fremtiden. Herefter kan man bygge grup-

pen op nedefra – og efter 4-5 år har man 

igen en juniorafdeling, nu med både flere 

ledere og flere børn.

De første spejdere
 Det er en fordel, at der blandt de første 

forældre er nogle ressourcestærke for-

ældre imellem, da de kan være med til at 

bidrage med ideer, hjælp og ressourcer i 

forbindelse med udvikling af konceptet.

For at finde potentielle forældre, kan 

man fx kigge tilbage i medlemslisterne for 

at finde tidligere spejdere og ledere, der 

nu har børn på 3-5 år.

Denne type forældre vil også være 

mere tilbøjelige til at være ledere hos fa-

miliespejderne eller fortsætte som ledere, 

når deres børn fylder 6 år.

Aldersgruppen
 Aktiviteterne er målrettet de 3-6-årige, 

men søskende kan også deltage. Man 

skal blot være opmærksom på, at børn 

under 3 år typisk ikke kan holde til to 

timers aktivitet. Men det ændrer ikke ved, 

at yngre søskende godt kan være med 

og få noget ud af det – også selvom de 

sover den ene time.

Ældre søskende kan også godt være 

med. Det går for det meste godt, og det 

kan være afgørende for, at hele familien 

kommer af sted.

Hvis man så lægger mikrospejder-

afdelingens aktiviteter (møder) samtidigt 

med familiespejd, ja så er der jo et naturligt 

sted, hvor de større søskende kan være.

Man skal være opmærksom på, at de 

større søskende ikke kommer til at fylde 

for meget. Hvis der fx er træklatring på 

programmet, så er det først familiespej-

derne, der klatrer, og derefter kan der evt. 

være tid til de ældre søskende. Det må 

ikke være den anden vej rundt.

Bedsteforældre
 Flere bedsteforældre har faktisk tilmeldt 

deres børnebørn til familiespejd, og så 

er det noget de har sammen. Det kan 

også bruges i markedsføringen som en 

mulighed.

Uniformen
 Man bør beslutte, hvordan man vil 

benytte uniformen hos familiespejderne. 

Måske vil man blot sige, at alle spejderne 

skal have tørklæde – og så kan de købe 

en uniform eller T-shirt, hvis de får lyst 

til det.

Når man 
har fået en 
ny spejder, 
er det  
vigtigt, at 
de føler sig 
velkomne, 
og at de 
får et godt 
indtryk
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FORSLAG TIL 
PAKKELISTER

 
INDKØB AF  
MATERIEL
Der behøves ikke 
så meget specielt 
materiel til familie-
spejderne, men her 
er nogle gode ideer:

  Små knive – 25 
stk. så der er én 
til hver
  Små stegepander 
(til pandekager, 
omelet m.v.) – 12 
stk. så der max er 
to spejdere per 
pande
  Støbejernsgryde 
med sand (til at 
bage brød,  
pizzaer m.v.)
  Opslagsbøger 
med billeder 
eller tegninger, fx 
”Smådyr i skoven”
  Bestemmelses-
duge 
  En æske med 
25 lupper og 
hvide plastkar til 
at lægge smådyr 
m.v. 
  Små gennemsigti-
ge plastbeholdere 
til indsamling af 
smådyr

Men hurtigt kan 
der blive brug for 
mere udstyr til 
andre spændende 
aktiviteter, fx:

  Waders når man 
skal finde smådyr 
i vandet ved 
stranden
  Redningsveste 
til waders (når 
spejderen vælter i 
vandet, kan bene-
ne let flyde med 
waders på, og så 
synker hovedet, 
hvis man ikke har 
redningsvest på).

Tørklædet bør dog være minimum, da 

det signalerer, at de er spejdere, og så 

har de et sted til deres aktivitetsmærker. 

Erfaringen viser desuden, at mange køber 

en spejdersoftshell samt en T-shirt eller 

uniform inden for det første år.

Velkomstbrev
 Når man har fået en ny spejder, er det 

vigtigt, at de føler sig velkomne, og at de 

får et godt indtryk. En god måde at gøre 

det på er ved at sende et velkomstbrev til 

de nye familiespejdere. 

Skriv en velkomst til barn og forældre, 

send et kort over vejen til hytten eller 

mødestedet med (den eller det er ofte 

svær at finde), send en Det Danske 

Spejderkorps-nøglering eller anden lille 

gave, send et eksemplar af SpejderSnus 

med, eller hvad man nu finder relevant. 

Hvis man har en årsrapport med gode bil-

leder og positive udtalelser fra gruppens 

forældre om, at det bare er super godt 

at være spejder, så skal den selvfølgelig 

også vedlægges.

Det er også en god idé at vedlægge 

et tørklæde i velkomstbrevet, så det nye 

barn allerede første dag føler sig som en 

del af familiespejderne.

Husk også at skrive gruppens hjemme-

side i velkomstbrevet – at det er her pro-

grammet altid kan findes, at tilmeldinger 

og betaling til ture m.v. sker osv.

Eksempel på velkomstbrev 

se side 19.

 

Materiel
 I forbindelse med opstart af familiespejd, 

er der en lang række muligheder for at 

søge fonde m.v. om økonomisk støtte, 

bl.a. til indkøb af materiel. Spørg divisionen, 

om de har forslag, eller hør korpsets kon-

sulenter. Tjek også dds.dk/penge-til-spejd

Deltagelse i fælles 
aktiviteter i gruppen
 Familiespejderne er spejdere lige som 

gruppens øvrige spejdere. Så de deltager 

selvfølgelig i gruppeturen, gruppesom-

merlejren, Spejdernes Lejr eller hvad der 

nu er af fælles aktiviteter i gruppen.

Men, som med de øvrige afdelinger, er 

aktiviteterne tilpasset deres aldersgruppe. 

Fx kan familiespejderne deltage med 1-3 

overnatninger på Spejdernes Lejr, eller 

de kan gå 5 km, mens de større spejdere 

vandrer 10, 30 eller 100 km.

Hvad skal kontingentet 
være?
 Da det er spejderen (barnet), der bliver 

medlem, og som bliver registreret i Blåt 

Medlem, er det naturligt at opkræve kon-

tingent for hvert enkelt barn. Forældrene 

er så ”bare med”.

På ture kan forældre fint betale for at 

deltage.

Det kan være en fordel at have et årligt 

kontingent på fx 600 kr. per barn og så 

opkræve dette om sommeren. Det betyder, 

at når forældrene skal forny medlemskabet, 

er det om sommeren, hvor vejret er perfekt, 

og hvor de fleste familier er mest aktive 

udenfor. Hvis man har opkrævning 1. januar 

kan det give flere udmeldelser, da vejret er 

koldere og mørkere end ellers, og nogle vil 

være tilbøjelige til ikke at fortsætte medlem-

skabet, selvom de egentlig gerne vil være 

med – men først fra marts.

Børneattest
 Forældrene behøver ikke udfylde en 

børneattest, når de deltager som forældre 

sammen med deres børn, men vær 

opmærksom på, at de hurtigt kan deltage 

på så mange gruppeture m.v., at det bliver 

aktuelt. 

Det er heldigvis ikke et problem, tværti-

mod er langt de fleste glade for Det Danske 

Spejderkorps’ store fokus på dette.

GOD FORBEREDELSE
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Det er vigtigt at have et klart  
og vedvarende fokus på at 
gøre opmærksom på, at man  
i gruppen har et tilbud om  
familiespejd.  

Markedsføringen kan med fordel fokusere 

på ”Børn fysisk aktive i naturen”, ”Fælles 

oplevelser i børnefamilien”, ”Forældre får 

netværk med andre småbørnefamilier” 

og ”Original kvalitetstid”.

Hvis man tager udgangspunkt i disse 

emner, rammer man rigtig godt ned i 

både tidsånden og i mange forældres 

ønsker for deres børn (for selvom det 

hele jo drejer sig om børnenes behov og 

ønsker, så er det jo forældrene, der træf-

fer beslutningerne).

I forbindelse med opstart (eller relan-

cering) af familiespejd i jeres gruppe, skal 

man ikke blot vælge nogle af ovenstående 

– man skal vælge (næsten) alle sammen 

på én gang. Det giver rigtig god opmærk-

somhed, at man vedvarende ser gruppens 

navn sammen med ”familiespejd”.

For at sikre en stor og vedvarende op-

mærksomhed er det en god idé at lave 

en medieplan, som bidrager til, at man 

kommer massivt ud 2-4 uger før opstart, 

at man løbende bliver omtalt en gang 

om måneden efterfølgende fordelt på 

forskellige medier (fx august i ugeavisen, 

Markedsføring
GODE STEDER OG 
MÅDER AT GØRE 
OPMÆRKSOM PÅ 

FAMILIESPEJD:

    Opslag på skoler
    Give spejdere 
info med hjem (til 
mindre søskende)

    Info til de lokale 
Sct. Georgsgilder 
(1-2 til hver, til 
deres børn, der 
kan tage deres 
børn med, eller 
de kan selv tage 
deres børnebørn 
med)

    Indslag i den 
lokale radio

    Opslag på  
institutioner

    Omtale i lokal-
aviser 

    Uddeling af folder 
til dagplejerne

    Opslag hos fx 
McDonald’s 

    Plakater i super-
markeder m.v.

    Sende materiale 
til tidligere  
spejdere/ledere, 
der nu har  
3-6-årige børn

    Skilt ved hytten 
inkl. kontakt-
oplysninger 

10 FAMILIESPEJD



Markedsføring

september i lokalradioen, oktober opslag 

med flotte foto på biblioteket etc.) osv. 

Se eksempel på en medieplan s. 13

Foto
 Det er vigtigt, at man viser, at man er en 

aktiv gruppe. Husk derfor at tage billeder 

af familiespejdaktiviteterne og læg dem 

på hjemmeside og/eller Facebook, så 

venner, familie og bedsteforældre kan 

følge med i børnenes spejderliv. 

Reklamer / foldere
 Erfaringsmæssigt giver det rigtig god 

opmærksomhed at lægge foldere i 

børnehaverne, på McDonald’s og på det 

lokale børnebibliotek. Man kan også give 

reklamer til gruppens mikrospejdere, da 

de ofte har yngre søskende.

Når man er kommet i gang, kan man også 

bede forældrene til familiespejderne uddele 

foldere i deres børnehave, til venner m.fl.

Erfaringer med husstandsomdelinger med 

samme budskaber har ikke været gode. 

Presseomtale og annoncer
 Det er også vigtigt at fortælle aviser og 

(lokal)radioen om familiespejdaktiviteterne. 

Skriv fx ind i gruppens medieplan, at der 

hver tredje måned sendes en historie til 

pressen suppleret med en annonce en 

gang om året. 

Spørg i divisionen, om de kan hjælpe med 

at formulere nogle gode pressemeddelel-

ser, eller spørg korpsets konsulenter for 

mere inspiration.

NOGLE GODE RÅD  
TIL PRESSEMEDDELELSER:

    Kun positiv omtale – skriv de gode 
historier!

    Nøgleord som man med fordel kan have 
med i pressemeddelelserne:  
• Udvikling – vi udvikler børn og unge … 
• Natur – vi er altid fysisk aktive ude i  
  naturen, vi får børn væk fra computerne  
  og ud i naturen … 
• Familier – vi giver familier et tilbud  
  om aktiviteter, der giver dem original  
  kvalitetstid med deres børn … 
• Børn – vi giver børn fantastiske  
  oplevelser … 
• Frivillige – vi er alle frivillige … 
• Patruljesystemet – brug ikke ordet  
  ”patruljesystem” men fortæl om ideerne  
  bag, fx at man laver aktiviteter, hvor alle  
  børnene oplever, at de er værdifulde og  
  har noget at byde ind med … 
• Tal, rekorder og datoer er ofte noget, 
  en journalist synes er interessant at  
  skrive om (det kommer i hvert fald ofte  
  med i artiklen).

    Fy-ord:  
• Lodsedler (det handler om at give 
  et andet og bredere billeder af spejder),  
  ledermangel, pengemangel! Fokusér på  
  de positive ting i stedet.

Selvom  
det hele  
jo drejer  
sig om 
børnenes 
behov og 
ønsker, så 
er det jo 
forældrene, 
der træffer 
beslutning-
erne

MARKEDSFØRING
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Udtalelser fra  
glade forældre
 Når man er kommet godt i gang og har 

fået de første positive forældre, så spørg 

dem, om de vil skrive nogle linjer om dét 

af være familiespejder. 

Brug udtalelserne på gruppens hjem-

meside, på Facebook, i pressemeddelel-

ser, i årsrapporten m.v. 

Citat: ”Vores ældste datter er i år 

rykket op fra familiespejdertruppen, som 

hun har været en del af de sidste tre år. 

Vi har som forældre været spændt på 

om interessen ville fortsætte, nu hvor hun 

skal afsted på ”egen hånd”, men stærke 

venskaber og dygtige spejderledere har 

resulteret i, at hendes lyst til spejderlivet, 

om muligt, er styrket endnu mere. 

Det er således med stor glæde, at 

hun hver anden søndag drager afsted 

til spejder. De venskaber hun har fået 

i spejderregi, dyrkes nu også uden for 

spejderlivet.

Nu er lillesøster også blevet tre år, og 

vi var slet ikke i tvivl om, at hun selvfølge-

lig også skulle have samme mulighed og 

oplevelse; at være en del af familiespejd.” 

MARKEDSFØRING
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Eksempel på medieplan

 Juli

Foldere uddeles om opstart af familie-

spejd til børnehaver, egne spejdere (med 

henblik på mindre søskende), tidligere 

spejdere/ledere, Sct. Georgsgilder (børne-

børn) og hvem, man ellers kan finde.

Gruppen sætter plakater op på biblio-

teker i brugsen, og hvor, man ellers kan 

komme til det.

Opsæt gruppens hjemmeside, så man 

kan tilmelde sig familiespejd online – og 

hav link til det fra forsiden. Det skal være 

nemt at finde.

 August

1-2 uger før opstart: Pressemeddelelse 

sendes ud med ting som, at nu kan man til-

melde sig familiespejd, at man kan komme 

forbi den x/8 og se, hvad det er, at der kun 

er 20 ledige pladser tilbage(!!), at man kan 

tilmelde sig på dagen (husk at medbringe 

mindst 20 indmeldelsesblanketter) osv.

1-2 uger før opstart: Sideløbende med 

pressemeddelelse kan der med fordel 

arbejdes mere koncentreret med at få en 

annonce med mange af de samme ting, 

der var i pressemeddelelsen, med i den 

lokale avis 

Send også en kopi til de lokale politikere 

og fortæl om, at der i deres lokalområde 

nu er kommet et nyt spændende initiativ.

Sidst i august: Pressemeddelelse sendes 

ud, der handler om den store succes 

opstarten af familiespejd har været – de 

mange nye familiespejdere, den gode 

dag for forældre og børn osv. 

 September

Send pressemeddelelse ud om, at alle 

børnefamilier (3-6 år) er velkomne til at 

deltage i Naturens Dag sammen med 

familiespejderne (husk at medbringe 

indmeldelsesblanketter).

Afslut dagen med at sende en pres-

semeddelelse om, at Naturens Dag var 

en succes, at der blev lavet …, at børn og 

forældre var vildt begejstrede, at XX nye 

medlemmer kom til og at der nu kun er 3 

pladser tilbage (hvis der er udsolgt – så 

skriv om ventelisten).

 Oktober

Efter efterårsferien fortæller man om, at 

der efter blot tre måneder er kommet XX 

nye familiespejdere, der sammen med 

deres forældre bare er så glade og elsker 

spejderlivet. 

Gentag igen, at familiespejd er spæn-

dende aktiviteter for hele familien, hvor 

man sammen med sine børn har original 

kvalitetstid(!), er fysisk aktive (!) og ude i 

naturen (!). Skriv evt. også, at mange for-

ældre med mindre børn savner netværk 

med andre småbørnsfamilier, og det kan 

man få hos xxxx-spejdernes familiespejd.

MARKEDSFØRING
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Det er derfor helt naturligt at tilbyde dem, 

at de kan blive ledere hos mikrospejderne, 

når deres børn skal rykke op. Måske 

er der endda to eller tre forældre, som 

gruppen vurderer har det specielt godt 

sammen, som så kan kontaktes som en 

samlet gruppe.

Udvælg de rigtige
 Familiespejdlederen har et meget vig-

tigt job med at udvælge de forældre, som 

skal tilbydes at blive familiespejdledere 

eller mikrospejderledere. Vælg forældre, 

som kan fungere sammen med resten af 

ledergruppen, og vælg forældre, der viser 

initiativ, inddrager andre børn end kun 

deres egne i aktiviteter. 

Fravalg er vigtige
 Det er også vigtigt at vælge fra. Der kan 

være forældre, som ikke er oplagte ledere, 

fx forældre der ikke vil kunne fungere 

optimalt med den øvrige ledergruppe, 

forældre der kun fokuserer på eget barn 

eller på egne interesser.

Derfor er det også vigtigt, at man ikke 

bare spørger ud i forsamlingen, om der 

er nogen, der vil være ledere. Så kan der 

ske det, at ”de forkerte” stiller op, og så 

kan man endda risikere, at de ”interes-

sante” forældre ikke stiller op, når de ser, 

hvem der ellers melder sig. 

Det er gruppen selv, der skal styre 

processen med, hvem der bliver ledere i 

gruppen.

Lederrekruttering 

Mange familiespejderforældre hygger 
sig rigtig godt sammen med deres egne 
børn, de andre børn og de andre foræl-
dre. Og når de har været med på både 
familiespejd-overnatning og på diverse 
gruppeture med overnatning, har de 
også fået et rigtig godt forhold til flere af 
gruppens andre ledere.
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Lejrplads øst for 
Hurrungange i Norge. 
Her er let adgang 
til vand, og teltene i 
lavningen er beskyt-
tet mod vind.

FAMILIESPEJDFORÆLDEREN 
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Forældrene er jo med til  
familiespejd, og det giver 
mange fordele, bl.a. bliver der, 
som nævnt tidligere, lejlighed til 
at fortælle forældrene om, hvad 
spejdere er og kan, om frivil-
lighed og meget mere, som det 
er svært ellers at få lejlighed til 
at tale med forældrene om.

...Men det giver også udfordringer, idet 

det også kan indebære et element 

af ”opdragelse”. Fx når man lærer 

familiespejderne, at de ikke må stå på 

stenkanten rundt om bålstedet (de kan 

glide på stenene og falde ind i bålet), så 

er det vigtigt, at forældrene heller ikke 

står på stenkanten. Det er man nødt til at 

fortælle forældrene.

Det kan være svært at skulle irette-

sætte forældrene, men de fleste forstår 

det godt, men det er naturligvis vigtigt at 

fortælle hvorfor, disse regler eksisterer.

Det kunne også være gruppens politik 

omkring rygning (må man ryge sammen 

med spejderne) og alkohol (drikker man 

alkohol til spejderaktiviteter med børn) osv.

Man bør også beskrive forældrenes 

rolle, når de er til familiespejd. Forældre 

kan hurtigt komme til at overtage aktivite-

terne for deres børn, da de jo ofte er hurti-

gere og bedre til det. Fx er det lettere, 

hvis far eller mor laver pandekagedejen, 

men det er jo netop konceptet (Learning 

by doing), at det er børnene, der skal lære 

gennem aktiviteterne, så det er vigtigt, at 

forældrene støtter deres børn i stedet for 

at overtage aktiviteterne.

Det er altså vigtigt, at forældrene så 

at sige spiller med på samme hold, og 

man kan med fordel udarbejde en ”Guide 

til nye familiespejdforældre”, som man 

udleverer ved indmeldelse.

Forældre med på lejr
 Når familiespejderne skal med på fx 

gruppeturen, kan der opstå usikkerheder 

og tvivl, da der jo også er forældre med, 

der ikke er ledere.

I den forbindelse er det afgørende, 

at forældrenes rolle er afklaret inden 

afgang, så man undgår ledere, der bliver 

frustrerede over, at forældrene ikke 

hjælper til, ligesom man også undgår, at 

forældrene er frustrerede over, at lederne 

ikke beder dem bidrage med noget.

Derfor er det, som nævnt, vigtigt, 

at man beskriver forældrenes rolle på 

lejr. Man kan beskrive hvilke konkrete 

opgaver, forældrene skal varetage, men 

det bør også beskrives generelt, hvilken 

rolle forældrene har, fx hvis der opstår 

konflikter med nogle af børnene.

I kan se et eksempel på en vejledning til 

Forældre med på lejr på 18

Familiespejdforælderen 

Det er 
vigtigt, at 
forældrene 
støtter 
deres børn 
i stedet for 
at overtage 
aktivitet-
erne.
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Kære forældre

Vi er rigtig glade for, at du har valgt at være forældrehjælper hos “Byspejderne”. 

Du har en meget vigtig rolle i, at alle spejdere, ledere og andre voksne får en rigtig god spejdertur. 

På denne side vil vi beskrive, hvilken rolle du og de andre forældrehjælpere har – og hvilken rolle lederne 

har på turen.

Det er nemlig rart for alle parter, at vi ikke skal bruge tiden på turen til at snakke om forventninger, men 

i stedet kan fokusere på at give børnene nogle gode oplevelser.

Generelt for alle voksne på turen - ledere og forældrehjælpere

Som voksne har vi alle en omsorgsrolle for alle børn – og i særdeleshed dem, som ikke har forældre med. 

Vores egne børn indgår i spejderfællesskabet på samme vilkår som de andre spejdere.

Leder- og hjælperbørn bør eksempelvis ikke via mor eller far få en ekstra tur til slikboden eller få andre 

fordele. De bør heller ikke blive ”afhængige” af mor eller far. Eksempelvis skal barnet selv vide, hvor 

madpakken er, da lederne/forældrene kan være optaget til anden side. 

Hos mikro- og minispejderne er vi ofte en leder på hver patruljer, og her har vi god erfaring med ikke at 

være tilknyttet samme patrulje som vores eget barn. Dette giver også barnet oplevelser uden forældrene, 

der er til gavn for alle. 

Alle børn skal kunne indgå i fællesskabet og blive hjulpet af lederne – både i forbindelse med aktivite-

ter, praktiske opgaver og i forbindelse med sove-situationen. 

 

Særlige behov

Hvis der er særlige behov, er det vigtigt, at afdelingens ledere kender disse, så barnet også kan deltage, 

når forældrene ikke er i nærheden.  Her kan det være nødvendigt med særlige aftaler for det enkelte 

barn, som gerne skal være klarlagt, inden vi tager på tur.

Vi vil gerne opfordre til åbenhed omkring særlige behov, om det er handicap, sengevædning, føl-

somme børn med stort overskuelighedsbehov eller noget helt fjerde – også selvom mor eller far deltager.

Når alle er åbne omkring særlige behov, har alle også en mulighed for at tage hensyn og handle med 

omtanke.

Snak meget gerne med barnet hjemmefra, om at han eller hun skal henvende sig til en af lederne, hvis 

de har spørgsmål om turen eller aktiviteter. 

Vi vil gerne undgå, at der møder børn op med forventningen om, at de kan gå med mor eller far hele 

dagen eller sove i arm. Selvom børnene har forældre med, skal de jo også lære at være af sted uden. 

OBS! Men vi skal som voksne heller ikke over i den anden grøft og være afvisende overfor vores eget 

barn – det gælder om at give alle børn samme gode oplevelse.

Ledernes rolle

Lederne tager sig af spejderne og sørger for inddragelse i forbindelse med lejr-opbygning, madlavning/

spisning, opvask og aktiviteter. 

Hos mikro- og minispejderne putter vi børnene og sørger for at hjælpe alle med tandbørstning, og så 

læser vi godnathistorie. Der vil være ledere i teltene hos de mindste spejdere.

Forældrehjælpernes rolle

Forældrehjælpere er med på lejren for primært at hjælpe med praktiske opgaver, men der skal også 

være tid til at deltage i aktiviteter. Man kan ikke forvente kun at være tæt på eget barn, men bør være til 

rådighed for alle børn. 

Der vil fx være praktiske opgaver i forbindelse med madudlevering og madlavning samt oprydning, 

som vi har behov for hjælp til. 

Derudover vil der være behov for bemanding og hjælp til aktiviteter. For at give alle det bedst mulige 

overblik, vil vi laver et skema med diverse praktiske opgaver. På ture med overnatning, vil der altid være 

et kort leder/forældremøde, så alle kender deres opgaver tidligt på lejren. 

Vi vil slutte som vi begyndte

Vi er rigtig glade for, at du har valgt at være forældrehjælper hos “Byspejderne”. 

Du har en meget vigtig rolle i, at alle spejdere, ledere og andre voksne får en rigtig god spejdertur.

VEJLEDNING
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Kære Kristian,

Tak for din indmeldelse hos “Byspejderne”.

Du er blevet tilmeldt Familiespejd. 
Vi mødes hver anden søndag kl. 10-12. 
Næste gang er søndag den 16. februar kl. 10-12. 
Mødestedet er HYTTEN, ADRESSEN.

Familiespejd er en afdeling, hvor 3-6 årige børn går til spejder sammen med deres forældre  
(eller bedsteforældre).

Jeres rolle som forældre er at støtte jeres barn i at løse de opgaver og udfordringer, som det  
bliver stillet over for - men ikke at gøre aktiviteterne FOR barnet :-)
Hvis vi fx skal lave en pandekagedej, så er det barnet der skal finde ingredienser, finde skål og piskeris 
– og selv røre dejen. De voksnes rolle er fx at besvare spørgsmål og fx fortælle, hvad de enkelte ting 
hedder.

Et andet eksempel er, at vi som forældre sidder ved siden af, når barnet snitter med kniv, og sørger 
for, at spejderen gør det forsvarligt. Men det er vigtigt, at vi ikke kommer til at overtage opgaven – også 
selvom om vi kan gøre det bedre ...

Med en støttende funktion, kan du som forældre hjælpe til, at dit barn lærer og udvikler sig. På samme måde som spejderlederne hjælper spejderne – både hos Familiespejd og i de ældre afdelinger hos 
Byspejderne.

På vores hjemmeside kan I se navnene på lederne, I kan se hvad vi har planlagt de næste måneder, I 
kan se datoer og tider - og I kan tilmelde jer ture og lejre.
Byspejderne er en 100 % frivillig forening, så vi gør meget for at nedbringe vores administrative omkost-
ninger og tidsforbrug, så vi kan bruge mest tid på børnene – derfor bruger vi hjemmesiden til så meget 
som muligt.

Du skal altid huske:
At have varmt tøj på – og regntøj med, hvis vejret skulle skifte – husk, vi er altid ude, året rundt

Kørselsvejledning
I finder os ved at køre ud til parkeringspladsen ved Byvej, og så gå til højre, lige når I kommer ind i skoven – der er ca. 200 meter.

I hytten er der et tekøkken, toiletter og mulighed for, at der kan sidde 10-12 personer. Der er altså nogle 
gode faciliteter, men der er IKKE plads til at vi kan være indendørs alle sammen.

Vi glæder os til at se jer! 

Venlig hilsen “Byspejderne”

FØLG MED PÅ FACEBOOK
I kan følge med i ”Byspejdernes” aktiviteter på www.facebook.com/byspejderne

Vedlagt: Tørklæde, årsrapport, SpejderSnus etc.

VELKOMSTBREV
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Børn på 3-6 år kan godt forstå enkelte 

regler. Der skal ikke være mange regler, 

men der er nogle vigtige regler, alle skal 

overholde for at undgå ulykker, når man 

er i naturen.

Her bør man i gruppen have afklaret, 

hvordan man ønsker familiespejd skal 

fungere. Og man skal selvfølgelig infor-

mere forældrene (og alle familiespejder-

lederne).

Her er nogle eksempler på grundlæg-

gende regler:

Ingen tabere
 Undgå aktiviteter, hvor der er vindere og 

tabere. Lav aktiviteter, hvor alle oplever at 

vinde. Vinde over sig selv, vinde sammen 

med andre m.v.

Hvis hver spejder laver en trold af mos 

og grene, får alle en trold med hjem. Hvis 

man dissekerer en fasan, oplever alle at 

vinde, når de overvinder sig selv og rører 

ved fasanens mave og næb.

Hvis man laver en konkurrence med 

præmier, skal der være den samme præ-

mie til alle børnene.

Kniven
 Familiespejdere kan fint bruge en (lille) 

spejderkniv. Et par gode regler er:

Bålstedet
 Børnene må gerne være ved bålet. De 

synes, at bål er meget spændende, så 

det skal de selvfølgelig have mulighed 

for at opleve. Det er dog vigtigt, de bliver 

fortrolige med bålet og lærer at opføre sig 

fornuftigt. 

Regler hos familiespejderne

Tre enkle, men gode regler:

1.  Børn (og forældre) må ikke stå på sten-
kanten/trækanten, når der er bål, da de 
kan glide og flade ind i bålet

2.  De må gerne stikke en pind ind i bålet, 
men ikke når nogen laver mad, og glø-
den/flammen må ikke komme uden for 
bålpladsen

3.  De må gerne være inden for sten/trækan-
ten, men kun når der er voksne til stede

Husk, at der skal altid være en spand med 
vand ved siden af bålet til at slukke med 
og til at skylle en hånd i, hvis det bliver 
nødvendigt.

To enkle, men gode regler:

1. Familiespejdere må kun bruge kniven 
når de sidder ned, og der er en voksen ved 
siden af (leder eller forælder)

2.  Og at de må ikke selv gå rundt med en 
kniv
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Familiespejdmærker:
I familiespejd er det selvfølgeligt også muligt at tage mærker. 

Der er 5 forskellige mærker: 

 Kribe-krable mærket 
 (kan tages fra marts-september) 

 Haletudsemærket 
 (kan tages fra april-august)

 Kniv-bål-knob mærket 
 (kan tages hele året)

 Høstmærket 
 (kan tages fra april-oktober)

 Skovens-dyr mærket 
 (kan tages hele året) 

Læs mere om mærkerne her: 

dds.dk/familiespejdmaerker
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INSPIRATION
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Ved du ikke, hvad I 
i gruppen skal  
lave til familie-
spejdmøderne? 
Så tjek hæftet “Attraktive  

aktiviteter for familiespejdere”  

– det er spækket med sjove 

aktiviteter.

Få styr på alt om 
gruppeudvikling 
gennem familie-
spejd på: 
dds.dk/gruppeliv/
familiespejd

Familiespejd på Facebook: 
Del erfaringer og få udvidet familiespejdnetværket 

på facebook.com/familiespejderne

Du kan også tjekke  

Aktivitetsdatabasen på  

dds.dk/aktiviteter

Attraktive aktiviteter for familiespejdereInspiration, metode og færdigpakkede aktiviteter.



9 788791 923098


