Information til nye forældre
VALBYPARKSPEJDERNE

Kære forældre
Der er mange nye ting at holde styr på, når man har et barn, der starter til spejder. Efter noget tid vil det
hele være ”sådan plejer man jo at gøre til spejder”, men man skal jo lære om det første gang et eller andet
sted…
Vi har derfor skrevet lidt om de ting, som vi har erfaring for, at nye spejdere og forældre stiller spørgsmål
om. Der står lidt om, hvad vi forventer af spejder og forældre for, at vi kan have gode spejdermøder, men
også lidt om, hvad vi kan tilbyde af hjælp til spejderne. Det er vigtigt, at I læser det, så I er godt forberedte
på at være en del af Valbyparkspejderne.
Spejderhilsen
Lederne hos Valbyparkspejderne

SPEJDERMØDER OG TURE
Vi starter spejderåret med et fælles spejdermøde efter sommerferien, hvor vi har oprykningsritualer mv.
Dette er første onsdag efter skolernes sommerferie. Ugen efter starter grenenes faste spejdermøder.
Familiespejd er hver anden søndag, mens de øvrige spejdergrene er ugentligt på en fast dag. Vi følger
skoleferierne hos Københavns Kommune, og der er ikke spejdermøder i skoleferierne.
Spejdermøderne afholdes som udgangspunkt ved vores spejderhytte på Hammelstrupvej 37. Hvis der er et
andet mødested til et spejdermøde, bliver det meldt ud via grenenes Facebookgrupper.
Grenene tager også på weekendture nogle gange i løbet af året, og hver sommer har vi sommerlejr i
sommerferien. Nogle gange er sommerlejr samme sted for hele spejdergruppen og andre år holdes det
grenvist. Der er ikke et fast tidspunkt for sommerlejren, men det meldes ud år for år.
Derudover er der spejderaktiviteter, hvor forældre og søskende er velkomne. Dette afholdes oftest søndag
eftermiddag. Vi har en familiedag i september/oktober, Fuldmånemøde i april og Sommerafslutning sidste
onsdag før sommerferien. En gang årligt i januar/februar har vi grupperådsmøde, der er spejdergruppens
generalforsamling. Vi har lavet en oversigt over væsentlige datoer for forældre, der ligger på vores
hjemmeside.

TØJ OG UDSTYR
Vi er udenfor hele året! Spejdermøderne for både store og små holdes helt eller delvist udendørs uanset
vind og vejr. Det er derfor vigtigt, at børnene altid er klædt på til at være udenfor, uanset om det regner
eller er koldt. Om vinteren betyder det, at spejderne altid skal have varme støvler, hue og vanter på.
Efterårsferien plejer at være et godt pejlemærke for, hvornår man skal have det varme vintertøj på til
spejdermøderne.
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Når vi skal på tur, er det også vigtigt at have det rigtige udstyr med. Vi har derfor lavet en grundig
pakkeguide med pakkelister, tips og tricks til pakning af rygsæk og indkøb af udstyr. Læs den og følg den! Vi
har forsøgt at skrive forklaringer til vores anbefalinger, så det hele giver lidt mere mening. Bid særligt
mærke i info om ’Navn i alt’ og ”Hvis uheldet sker…” seddel.
Pakkeguiden kan I finde på vores hjemmeside under ’Information’.

SPEJDERUNIFORM, TØRKLÆDE OG ”SPEJDERLOMMEN”
Hos spejderne går vi med uniform og tørklæde. Det er dels med til at identificere, hvilket fællesskab vi er
med i, men det er også en praktisk beklædning. Spejderuniformen er lavet af særligt slidstærkt materiale og
har gode lommer til ting, der er praktisk at have ved hånden.
Vi har altid tørklædet på, når vi er til spejder! Det er tørklædet, der identificerer, hvilken spejdergruppe vi
er med i. Til spejdermøderne har vi altid uniformen med, og hvis det er varmt, har vi den ikke nødvendigvis
på. Spejderuniformens lommer indeholder nemlig ting, vi skal bruge til møderne. Det er obligatorisk, at
spejderlommen minimum indeholder:
•
•
•
•

Sangbog
Lommebog (Gnisten, Flammen mv.)
Notesblok
Blyant/kuglepen

Ved indmeldelse betaler man for en startpakke, som indeholder tørklæde, sangbog og lommebog. Ved
oprykning til ny gren udleveres lommebogen, der passer til grenen. Hvis man mister en af de tre ting fra
startpakken, skal man købe nyt hos Spejdersport. Det er som sagt obligatorisk, at børnene har alle dele i
uniformen.
Tørklædet er modellen ”Mellemblå med hvid kant”, kode = G2N.

GREJBANK
Det kan være forbundet med store udgifter at begynde til spejder, og det er en god idé at prøve spejder af
inden man køber sig fattig i spejdergrej. Vi har i Pakkeguiden skrevet tips til indkøb af udstyr, men det er
ikke nødvendigt at købe det hele på én gang. Ofte vil det være muligt at låne af hinanden eller af vores
“grejbank”. Grejbank er vores lille lager med brugt udstyr. Her er alt fra støvler, til soveposer og rygsække,
og ofte også brugte uniformer, der kan gå i arv. Kontakt lederne hvis I ønsker at låne udstyr i grejbanken.
I er også meget velkomne til at donere brugte ting til grejbanken. Det kan være støvler eller en uniform, der
er blevet for lille, et gamle bælte, en jakke eller hvad I lige har, der kan bruges af andre spejdere.
Derudover får man som spejder i Valbyparkspejderne 10% rabat hos Spejdersport, og bliver et par gange
om året inviteret til et særligt arrangement, hvor der er 20% rabat på alt.
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SÆRLIGE BEHOV
Vi har hos Valbyparkspejderne nogle børn, der har svært ved at indgå i fællesskabet omkring andre
fritidsaktiviteter. Hos os er der ofte mulighed for at indgå i fællesskabet på egne betingelser, så alle får
noget ud af at være med. Vi forsøger at rumme alle børn og møde dem, hvor de er. Det bedste
udgangspunkt for at få alle børn til at trives er, når forældrene er åbne og ærlige om børnenes behov
overfor spejderlederne. Så kan spejderlederne nemlig bedre tage hensyn og møde barnet med krav, barnet
har mulighed for at opfylde.
Særlige behov kan være alt fra madhensyn, sengevæderi til udfordringer i social adfærd. Det er helt
normalt, at vi har spejdere i mikro- og minigrenene, der tisser i sengen om natten, og vi er 100 meter
mestre i at have strategier for at håndtere det. Det er blot vigtigt, at spejderlederne bliver gjort
opmærksomme på det.
Vi har også børn, der har særlige behov i forhold til mad. Ofte beder vi om info om dette ved tilmelding til
de enkelte weekendture. Selvom I har fortalt det til spejderlederne, er det vigtigt, at I skriver madbehov
ind, hvis der bliver spurgt om det. Det kan nemlig være nogle andre end de faste spejderledere, der
arrangerer turene.
Det er dog vigtigt at sige, at alle spejderlederne er frivillige og har ikke nødvendigvis en professionel
pædagogisk baggrund. Det er derfor altid op til gruppen af ledere i den enkelte gren at vurdere ud fra
ledernes sammensætning og den aktuelle gruppe af børn, om vi kan rumme et barn med særligt behov.

KONTINGENT, STARTPAKKE OG TILMELDING TIL TURE
Vi har skrevet mere om kontingent, indmeldelsesgebyr/startpakke og tilmelding og betaling til ture i
’Betalinger til Valbyparkspejderne’, der bl.a. kan findes på vores hjemmeside under ’Information’.

TILSKUD TIL KONTINGENT
Vi lægger vægt på, at alle skal kunne deltage i spejderaktiviteterne hos Valbyparkspejderne. Vi gør derfor
en indsats for at holde kontingent og turbetalingen på så lavt niveau som muligt. Til økonomisk udfordrede
familier har vi en særlig mulighed for at søge om tilskud hos kommunen til spejderne.
Det er gruppen, der ansøger kommunen om tilskuddet på barnets vegne. Hvis I mener, at der er basis for at
få tilskud fra kommunen til et barn, skal I tage fat i jeres faste spejderledere eller skrive til gruppelederne
på gl@valbyparkspejderne.dk.

KOMMUNIKATION MED FORÆLDRE
Valbyparkspejderne har et gruppeblad på print, der udkommer fire gange om året. Her kan man læse lidt
generel info om gruppen og særlig info om spejdergrenene. Her står også programmet for spejdermøderne
i de enkelte grene. Derudover kommunikeres primært til forældrene via de lukkede Facebook grupper for
de enkelte grene. Ved særlig vigtig information, som alle forældre skal have, sender vi også mails ud.
I Facebookgrupperne bliver der skrevet om ændringer i programmet for spejdermøde, noget om særlig
påklædning eller udstyr til spejdermøderne, tilmelding til ture mv. Vi lægger også billeder op fra
spejdermøder og ture. Vi regner med, at alle forældre er med i Facebookgruppen for den gren, deres
spejder tilhører. Hvis I ikke er på Facebook, skal I gøre lederne opmærksomme på det. Vi rydder op i
medlemmerne af grupperne mindst 1 gang om året, så kun relevante forældre er medlemmer.
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Information om turer og tilmeldinger bliver så vidt muligt både lagt op i Facebookgrupperne og uddelt til
spejderne ved en helt gammeldags papirseddel.

FORÆLDREHJÆLP
Lederne hos Valbyparkspejderne er som alle ledere i spejderbevægelsen frivillige og ulønnede. For at
spejderlederne kan bruger deres tid på at lave sjove aktiviteter med børnene, har vi brug for hjælp til en
lang række praktiske og administrative ting. Det kan fx være kørsel af materialer til ture, køkkenhjælp,
rydde op i materialer, koordinere lodseddelsalg, lave kaffe til fællesarrangementer i gruppen, diverse
administrative opgaver, deltage på arbejdsdage og gøre rent i hytten, når man alligevel venter mens ens
barn er til spejdermøde.
Spejder er baseret på et fællesskab, og vi forventer derfor, at forældrene hjælper til med nogle af disse
opgaver svarende til minimum 1 dags arbejde om året. Vi holder ikke lister over indsatsen men regner
med, at alle bidrager, hvor de bedst kan. Vi skriver ud, når der er brug for hjælp fra forældre, så hold øje og
byd ind, når det passer jer.

POLITIKKER
Valbyparkspejderne følger Det Danske Spejderkorps’ generelle politikker for spejderarbejdet. Det kan I læse
mere om på www.dds.dk. Derudover har vi lavet nogle politikker for spejdergruppen om håndtering af
data, brug af fotos og sundhed. I kan læse politikkerne på vores hjemmeside under ’Information’.

INDTÆGTER TIL GRUPPEN
Udover indtægter fra kontingenter, betaling for ture og tilskud fra kommunen er Valbyparkspejderne
afhængige af indtægter fra diverse aktiviteter. Medlemmerne af spejdergruppen kommer fra mange
forskellige indkomstgrundlag, og vi vil gerne sikre, at alle har mulighed for at deltage i vores aktiviteter.
Derfor gør vi, hvad vi kan for at holde kontingent og turbetalingen nede ved at få indtægter andre steder
fra. I spejderfællesskabets ånd forventer vi, at alle bakker op om de indtægtsgivende aktiviteter og deltager
i at tjene penge til gruppen.
To store aktiviteter er pakning af indsamlingsbøsser for Scleroseforeningen i februar/marts og
lodseddelsalg i april/maj. Derudover er der en række mindre aktiviteter, som vi skriver ud om, når de
kommer.
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