Velkommen til
Bredsten Spejderne
I hånden holder du nu Bredsten Spejdernes informationsfolder.
Her vil du kunne finde nogle informationer, som er relevante for
kommende spejdere, ledere og andet godtfolk.
Vil du vide mere kan du finde os på www.bredstenspejderne.dk eller facebook.dk/bredstenspejderne.
Du kan også se mere sjov på www.spejder.dk

Om at være spejder
Det Danske Spejderkorps skaber aktiviteter
for børn, unge og voksne, som udfordrer og
udvikler.
Friluftsliv er rammen om vores aktiviteter. Det
er centralt, at aktiviteterne også er sjove og
udfordrende for børnene, udvikler kammeratskabet og lærer dem at tage ansvar.
Spejdere arbejder efter læringsmetoden
learning by doing. For eksempel kan man
lære at bruge kompas og GPS, mens man er
af sted ude i naturen og ikke bare som et
foredrag hjemme i hytten. Alle spejdere
arbejder i patruljer. Det er små teams, hvor
man arbejder sammen om aktiviteterne. I
patruljerne lærer børnene også at tage
ansvar for sig selv og deres kammerater.

Naturligvis bliver børnene støttet og vejledt af
voksne ledere, men det er ud fra princippet
om, at børn leder børn, at spejdere lærer at
tage ansvar for egen udvikling. Dermed får
de tidligt erfaring med at være instruktører og
projektledere for og sammen med jævnaldrende kammerater.
Spejdere oplever, at de selv både kan
planlægge og gennemføre projekter og
aktiviteter. De erfaringer kan de også drage
nytte af i andre dele af deres liv.

Din rolle som forælder

Du kan blive leder

Når nu mit barn er spejder, forventer man så
noget af mig?

Som voksen kan du blive leder eller assistent
hos os, uanset om du har været spejder før.
Som leder bruger du mange sider af din
person. Du skal kunne være alvorlig,
legesyg, naturlig og omsorgsfuld. Det
kommer helt an på situationen og de
spejdere, du er i samspil med.

Du og dit barn får noget ekstra ud af de
oplevelser dit barn får som spejder, hvis du
snakker
med
lederne,
kommer
til
besøgsdage på lejre eller til vores åbne
arrangementer i gruppen.
En gang årligt inviterer vi til generalforsamling,
hvor der bl.a. fortælles om
gruppens aktiviteter og planer. Du kan også
lade dig vælge til gruppens bestyrelse og
være med til at sikre, at dine og andres børn
har en god tid som spejdere.
Du kan også hjælpe de frivillige ledere ved at
give en hånd med vedligehold af de fysiske
faciliteter, der danner rammerne for godt
spejderarbejde. Meld dig gerne ind i Facebook gruppen: ‘Bredsten-Spejderne - Den
Praktiske Patrulje’.
Som forælder er du naturligvis altid
velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen
eller ledere for at få mere at vide om,
hvordan du aktuelt kan støtte dit barns
spejdergruppe.

Vi tilbyder gratis uddannelse til vore ledere,
så du får redskaber til, at udvikle dig og dit
spejderarbejde.
Det kan være praktiske spejderfærdigheder,
pædagogiske
værktøjer,
kurser
I
projektledelse eller personlig udvikling. Og så
får du naturligvis en god oplevelse, når du
bidrager til et levende samvær med børn og
unge.
Der er flere måder, du kan være leder eller
assistent på i vores spejdergruppe, alt efter
hvor meget tid du har lyst at bruge.
Tag gerne kontakt til gruppelederen for mere
information: gl@bredsten-spejderne.dk eller
se kontaktinformation og meget mere på
www.bredsten-spejderne.dk

Livet som spejder
Spejdere i 0.-1. klasse (MIKROER) år bliver
udfordret på deres sanser og kreativitet. De
bruger en del tid på at synge, lege og
fortælle historier. Naturen er deres lege- og
læreplads, når de går på opdagelse i skoven,
hvor de finder sjove og spændende dyr,
dyrespor og planter og bygger huler i skoven.
Her lærer de om naturen ved at lytte til, røre
ved, se og smage på den.
Spejdere i 2.-3. klasse (MINIER) bruger
naturen som deres legeplads. De er meget
udenfor og tager på små hytte- eller teltture,
laver løb, arbejder med kort og kompas og
øver sig i at binde knob og bruge kniv. De
sjove og spændende opgaver bliver løst
sammen i gruppen. Her er der fokus på, at
de har et godt kammeratskab, og at det er
sjovt, når de i fællesskab skal løse opgaver.

Spejdere i 4.-5. klasse (JUNIORER) tager
på ture og prøver nye aktiviteter, hvor de
lærer at værne om naturen og klare sig selv.
De laver løb, sover i telt og laver selv mad
over bål. De lærer også at håndtere en økse.
De får gradvist mere ansvar og arbejder
sammen i en patrulje. Patruljen er et team
med fire til otte spejdere som laver ting
sammen, holder sammen og bakker
hinanden op, når det bliver lidt sejt. Patruljen
arbejder selv med vejledning fra erfarne
spejdere og ledere.
For Spejderne fra 6. klasse (TROPPEN)
handler det om kammeratskabet og de sjove
og udfordrende aktiviteter, som de laver
sammen i patruljen. De tager på lejr,
vandretur med oppakning, adventurespejderløb, kanotur og meget andet.
Spejderne bestemmer selv en del af deres
aktiviteter i patruljen. Det betyder, at alle har
et ansvar for, at det er sjovt og udfordrende
at være spejder.
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