DE TRE
FØRSTE
MØTENE

MØT FORVENTNINGENE

Når nye speidere møter opp på sitt første
speidermøte, er de fulle av forventninger. De
er fylt med en blanding av spenning på hva
som skal skje og egne tanker om hva de skal
få oppleve på speideren. Målet vårt må være å
vise en bredde av aktiviteter de første møtene.
På de tre første møtene er det viktigste å svare
på forventningene. Vi vil la alle oppleve litt av
hvert av hva speideren kommer til å være. Derfor kan det være lurt å planlegge de tre første
møtene ekstra godt. Men ikke vær redd for å
gjøre det samme hvert år.

GI NOE H ÅNDFAST
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Speideren er en praktisk aktivitet. Gi noe
speiderne kan ta med seg hjem og fortelle om
til venner, søsken og foreldre. Dette kan være
en sangtekst, de oransje gjesteskjerfene eller
kanskje noen smaksprøver fra matlagingen. Da
kan speideren få vise frem hva de har gjort den
dagen – og kanskje gleder de seg enda mer til
neste speidermøte?

ALLE LEDERNE KAN
VÆRE MED

Når gruppen har rekruttert nye speidere,
er de første møtene de mest kritiske. De
fleste opplever sine første speidermøter
som oppdager eller stifinner, og det er
derfor viktig at alle lederne i gruppen har
fokus på disse møtene. De første møtene
vil man kanskje også være ekstra oppmerksomme med foresatte og ta seg god tid til
å snakke med dem. Da kan det være godt
med noen flere speiderledere de første
møtene. La oppstartsmøtene til de yngste
speiderne være alle lederne i gruppen sitt
ansvar.

til speiderne etter hvert møte, og som kan
hjelpe dere i gjennomføringen av møtet.
Kortene kan bestilles i solid plast som
tåler speidermøter fra speiderbutikken.no,
eller dere kan printe dem ut og laminere
selv.
På neste side ser du eksempler på noen av
kortene.

Gruppen bør lage noen faste møter
som alltid kan brukes som de første
møtene. Forslag til disse møtene
finner dere som møteforslag i
aktivitetsbanken på kmspeider.no.
Søk på «oppstartsmøte», så finner
dere forslag til tre gode møter som
passer for oppdagere og stifinnere. Der
finner dere også kort som kan deles ut

Kristin Eikanger, speiderleder
i Rælingen, står bak ideen
om å lage små kort til utdeling etter oppstartsmøtene
for nye speidere.
– Hva ga deg ideen til å lage kortene?
– Ideen fikk jeg gjennom Pinterest – der
jeg så lignende kort som omhandlet ulike
fugler. Som lærer har jeg nok et behov for
å gi barna noe håndfast som kan oppsummere de ulike temaene vi har jobbet med
i speidergruppa. Håpet er jo at de kanskje kan dra nytte av dem ved en senere
anledning.

– Hvordan har dere brukt kortene?
– For meg var det viktig å gi dem ferdige kort, for barna skal slippe å bruke av
speidertiden til å lage dem selv. Kortene
våre inneholder blant annet små enkle
matoppskrifter, knivreglene, speiderloven,
bilder av båltyper, ulike stjernebilder og
ellers ting vi har jobbet med siden gruppa
ble startet.
– Hvordan har speiderne opplevd kortene?
– Ved å laminere dem forlenges levetiden
betraktelig, og ettersom de er samlet på
en nøkkelring kan man jo feste dem på
en tursekk om man ønsker det, og ha
dem med seg der man er. Samtidig er det
også en måte å vise de der hjemme hva
speidergruppa har jobbet med.

SPEIDERTEGN

SJOKOLADEBANAN

Skjær et snitt på langs av en uskrelt
banan og stikk inn biter av sjokolade.
Skallet presses over.
Pakk den inn i folie og legg rett i
glørne. Stek i ca. 10 minutter til
sjokoladen har smeltet. Spises med
skje.

SPEIDERHILSEN

BOKMÅL

Vær beredt – Alltid beredt

NYNORSK

Ver budd – Alltid budd

