
1C: Innføring: 
Hva er speiding?



Mål for økten 

Du skal i denne økten lære om: 

1. Organisasjonen og verdiene våre. 
2. Hva det vil si å være leder i KFUK-KFUM-speiderne?
3. Speidermetoden. 
4. Kort om speiderprogrammet. 
5. Tips til ressurser. 



Ja, hva er speiding?

Ett  enkelt spørsmål med tusen svar?

På mobil eller pc, gå inn på menti.com og bruk 
koden 23 38 79.  



• KFUK-KFUM-speiderne er en av 
Norges største kristne barne- og 
ungdomsorganisasjoner med 
11.000 medlemmer fordelt på 230 
grupper over hele landet. 
• Vi tilbyr speiderarbeid for barn 
og ungdom i alle aldrer.



Kilde: kmspeider.no/omoss



Medlem av fire 
verdensorganisasjoner

YMCA YWCA

WOSM WAGGGS



Verdiene våre



Hva vil det si å være speiderleder 
i KFUK-KFUM-speiderne? 



Hvorfor ble du 
speiderleder?





Ledersamtale og leder- og 
assistenterklæring

§ 3.4 LEDERERKLÆRING
I tro på Gud vil jeg hjelpe barn, unge og voksne til å utvikle 
kristen tro og leve etter sitt speiderløfte. Jeg kjenner 
Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og 
organisasjonsbestemmelser og vil som leder arbeide i 
samsvar med disse. Jeg vil ivareta trygghet og sikkerhet i 
speiderarbeidet.

§ 3.5 ASSISTENTERKLÆRING 
Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og 
organisasjonsbestemmelser og vil som assistent arbeide i 
samsvar med disse. Jeg vil ivareta trygghet og sikkerhet i 
speiderarbeidet.



Opplæring for ledere

Etter du har hatt ledersamtale, er registrert som ny leder eller assistent kan du gå 
videre med opplæring.
• Lese Lederhåndboka som du får tilsendt i posten.
• For deg som er ny leder, så har vi en opplæringsplan som kalles sjekkliste. Den finner du 

på nett og i Lederhåndboka. Vi forventer at du selv tar ansvar for din egen opplæring. 
Mye av det viktigste lærer du lokalt i gruppen din. 

• Første punkt på sjekklisten er et kortkurs på nett som heter «Velkommen som leder». 
Dette handler om verdiene våre og hvordan vi kan ha trygge turer og møter for 
speiderne våre. Dette kurset kan du ta alene eller sammen med lederne i gruppen din.

• På nasjonale arrangementer vil vi tilby en økt om grenseoverskridende adferd. Vi mener 
det er viktig at alle ledere deltar på denne økten.

• Du kan også delta på alle kursene i kursmenyen vår og oppsatte kurs som du finner 
i arrangementskalenderen.

https://kmspeider.no/lederprogram/sjekkliste-for-nye-ledere-article3241-1029.html
http://www.kmspeider.no/velkommensomleder
https://kmspeider.no/Arrangementer/


Nettkurs: Velkommen som leder



Kilde: kmspeider.no/leder



Speidermetoden
1. Lov og løfte
2. Patruljesystemet
3. Personlig utvikling
4. Symboler og seremonier
5. Friluftsliv
6. Lek
7. Samfunnsdeltakelse
8. Læring gjennom opplevelse og refleksjon
9. Ungt lederskap – voksent nærvær





Fra speiderstigen
Tema: Orientering  Ressurs: Orienteringsmerke

Oppdager

Kan en oppdager de 
vanligste karttegnene

Har en oppdager erfart å 
bruke et kart sammen med 
andre, til å finne en skatt på 

et kjent område

Stifinner

Kan en stifinner de vanligste 
karttegnene, vet hva 

høydekurver og målestokk 
på kartet betyr og kan 

orienterer et kart med et 
kompass

Har en stifinner erfart å 
bruke kart aktivt som 

hjelpemiddel når man er på 
tur

Vandrer

7. Klasse

Har en vandrer erfart å 
bruke kart og kompass til å 
finne fram i ukjent terreng, 

samt ta ut og følge en 
kompasskurs

Har en vandrer erfart å 
bruke GPS som et nyttig 

verktøy

10. Klasse

Har en vandrer erfart å 
instruere andre speidere i 

kunnskap og teknikker 
knyttet til friluftsliv, som:

•Bruke kart og kompass for 
å finne fram i ukjent terreng

Rovere:

Flere pkt. knyttet 

til Friluftsliv



Familiespeiding

Familier med barn i alderen 3-6 år
Tid og opplevelser sammen

Marihøna er maskot



Aktivitetsmerker for familiespeidere

Kort tid



Oppdager
program
• 1.-2. klasse
• Gult skjerf
• 6 semestermerker
• 50 aktivitetsmerker
• 60 møteforslag



Semestermerker for oppdagere

Klissvåt Nysgjerrig VillmarkJungel Opp Eventyr

Høst Vår



Aktivitetsmerker for oppdagere

Ett møte



Stifinner-
program
• 3.-4. klasse
• Rødt skjerf
• Fire semestermerker
• 60 aktivitetsmerker
• Minst 10 møteforslag per 

semestermerke



Semestermerker for stifinnere

Ild Vann Himmel Jord



Aktivitetsmerker for stifinnere

Et til to møter eller en tur



Vandrer-
program
• 5.-10. klasse
• Blått skjerf (5.-7.klasse)
• Grønn skjerf (8.-10.klasse)
• Fire grader
• 70 aktivitetsmerker



Aktivitetsmerker for vandrere

To til tre møter eller en tur



Gradsprogram

Fire grader
Kravene er strukturert etter de fem verdiene



Rover-
program
• 1.klasse VGS – 25 år
• Burgunderrødt skjerf
• Rovermentor
• Roverekspert
• 30 aktivitetsmerker



Aktivitetsmerker for rovere



Rovermentor

• Skal sikre at 
roverlaget/lagleder har 
en veileder og ressurs i
gruppen

• Komme med innspill, 
informasjon og ideer

• Er ikke med i roverlaget



Roverekspert

• Strukturert etter de fem 
kjerneverdiene

• Avsluttes med en prosjektoppgave
som Rovernemnda godkjenner



Ressurser:
Lederhåndboken
• Et verktøy i hverdagen for våre frivillige ledere

• Inneholder:
• Hva speiding er
• Å være leder
• Speiderstigen
• Speidermetoden
• Planlegging
• Gruppedrift
• Kristen tro
• Organisasjon

• Har blitt sendt til alle gruppene og kretsene. 
Alle nye ledere får en i posten.

10/25/2019 34



Ressurser:
Speiderprogram og
aktivitetsbanken

Under denne fanen
finner du:
• Aktivitetsbanken
• Program til hver

enhet
• Speiderstigen
• Møteplanleggeren

10/25/2019 35



Ressurser:
Semesterplaner
• Bål, ild, brannvern, håndtering

av kniv samt førstehjelp.
• Tas på høsten, og hører

sammen med 
semestermerket "Vann".

• For å få semestermerket må
stifinneren ta 
aktivitetsmerkene "Førstehjelp
" og "Fyr og flamme".

10/25/2019 36



Ressurser:
Forslag til gjennomføring av grader 

10/25/2019 37



Ressurser:
Gradsprogramboka

10/25/2019 38



Ressurser:
Møteplanleggeren

10/25/2019 39



Ressurser:
Gruppekompasset

10/25/2019 40



Ressurser:
Møteplanleggeren

10/25/2019 41



Ressurser:
Arrangementer

Oversikt på
kmspeider.no/arrangementer



Quiz: Hva har dere lært?

Join at www.kahoot.it or with 
the Kahoot! App with Game 

PIN:
506292
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