
Hvorfor er jeg 
speiderleder?
Hvis du har så finn gjerne frem
PC/mobil eller skrivesaker



14:00-18:00 Halvdagskurs - Rekruttering av speidere
Har dere bygdas beste fritidstilbud? Ja, det har dere, men allikevel er det ikke 
alle barna i bygda som er speidere?
• På dette kurset deler vi de beste triksene fra de speidergruppene som 

rekrutterer flest nye speidere.
• Vi deler de beste «første møtene» og du lærer hvordan å gjennomføre et 

godt prøvespeidermøte.
• Hvordan tar vi imot nye speidere og deres familier?
• Du får hjelp til å produsere vervekort/plakater/invitasjoner gratis fra 

forbundskontoret.
• Du får praktiske råd for hvordan vi kan invitere alle barna med til å prøve 

speiding – som kan gjentas hvert år.
• Hvordan kan vi organisere speidergruppa slik at vi alltid er klar til å ta med 

flere speidere?

Kursleder er Håkon Skahjem, organisasjonsutviklingsrådgiver på 
forbundskontoret
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1. Drive godt speiderarbeid
2. Fortelle andre om det
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Rutiner
• Noe vi kan gjøre årlig
• Er gøy
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Hørt om Sett Invitert Møtt opp Deltar på 
tre møter

Blir med 
igjen 

neste år
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Dagens program
1430: Forventinger
1445: Pause
1455: Invitasjon – Vervekort
1545: Kakepause
1605: Førsteinntrykk - Gjesteskjerf
1655: Fokus på forventninger- tre første 
møtene
1735: Avslutningssamtale
(1740 : Årlig påfyll – Dragekjemperne)
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Hva gjorde at du ble speider?
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Hva husker du best fra 
speideråret i fjor?

Hva gjorde at du meldte ditt barn 
inn i speideren?

Hva tror du andre tror at 
speideren er?

31.10.20178



I rekrutteringsarbeidet kan du i 
veldig liten grad styre hvilke 
forventninger andre har til ditt 
tilbud – jobben vi har foran oss 
er å levere på forventingene.
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Tenkepause 
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Invitasjoner
kmspeider.no/vervekort
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Invitasjoner
kmspeider.no/vervekort

• Avsnitt 1 - interesse
– hvem er dette for?
– hva får speideren oppleve hos dere?

• Avsnitt 2 – detaljer
– Når er det speidermøte?
– Hvor møtes dere?

• Avsnitt 3 – kontaktinfo
– Ha gjerne to kontaktpersoner, både en kvinne 

og en mann. 
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• Distribusjon
– Spørre om å dele ut på skoler
– Legge på sentrale steder i bygda (sammen 

med plakater?)
– Sende ut med speiderne vi har
– Samarbeide med menigheten 

(medlemslister?)
• Standard tekst som kan brukes hvert år
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Vi starter igjen klokken 1545 
kmspeider.no/vervekort

• Avsnitt 1 - interesse
– hvem er dette for?
– hva får speideren oppleve hos dere?

• Avsnitt 2 – detaljer
– Når er det speidermøte?
– Hvor møtes dere?

• Avsnitt 3 – kontaktinfo
– Ha gjerne to kontaktpersoner, både en kvinne 

og en mann. 
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Førsteinntrykk «Jeg er speider!»
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Hørt om Sett Invitert Møtt opp Deltar på 
tre møter

Blir med 
igjen 

neste år
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https://www.speiderbutikken.no/
skjerf-gjest-oransje-10-stk.html



Tre første møtene
• Finne frem

– Beskrivelse
• Hvem er beslutningstaker
• Planlagt velkomst

– Tenk på det som et selskap du har invitert til
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Tre første møtene
• Finne frem

– Beskrivelse
• Foreldreinformasjon

– Kan lastes ned på nett
• Planlagt velkomst

– Tenk på det som et selskap du har invitert til
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Tre første møtene
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Hjelp vi vokser
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Avslutningssamtale
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Dragekjemperne
kmspeider.no/dragekjemperne
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