
Den ideelle speiderleder 
 
Føler du deg iblant litt utilstrekkelig? 
Å være speiderleder handler om å være til stede for 
speiderne sammen med andre ledere på en slik måte at 
alle blir gitt ansvar og alle får mulighet til å utvikle seg som 
mennesker og som ledere. Samarbeid, ansvar og 
delegering er en del av speidermetoden. Det er ikke 
meningen at du skal stå alene, og det er ikke meningen at 
du skal kunne, vite og gjøre alt. Så senk skuldrene, og la 
deg utvikle sammen med de andre i din speidergruppe! 
 
“When you want a thing done, ‘Don’t do it yourself’ is a 
good motto for scoutmasters” 

Robert Baden-Powell 

Den ideelle speiderleder: 
● har masse ledig tid og overskudd 
● er kreativ og nytenkende 
● har et konstant og høyt engasjement for barn og unge 
● har bussertifikat og buss eller i hvert fall bil med hengerfeste og tilhenger 
● har stålkontroll på alle knutene i speiderboka og noen til 
● har økonomisk utdannelse og sans 
● har lagringsplass og tørkeplass for telt og annet utstyr 
● har evnen til å komme opp med gode møteopplegg på sparket 
● har god kunnskap om det meste 
● har pedagogisk talent og er en racer på speidermetoden 
● har en god porsjon tålmodighet 
● har lederegenskaper, gode veiledningsevner og oversikt over det meste 
● lever etter speiderloven 
● har PC med tegneprogram, telefon, kopimaskin, skriver, skanner 
● har et bibliotek av nyttige og morsomme bøker 
● har stålkontroll på Facebook, SnapChat, Instagram, Twitter og nettsideløsninger  
● har system og orden i papirer, rapporter, lager og utstyr 
● kjenner speiderprogrammet ut og inn og er flink til å legge til rette for mestring hos den enkelte 

speider 
● har tilgang til rimelige (helst gratis) forbruksvarer 
● er sporty, sportslig og en rettferdig volleyballdommer 
● kan diske opp de lekreste retter fra naturens spiskammer, vet hvilke sopper som er giftige og 

hvilke som er spiselige, vet hvilken rot som smaker lakris og hvilke blomster som kan puttes i 
salaten 

● har ører til å høre ti spørsmål på en gang og oversikt og kunnskap til å besvare dem 
● har øyne som ser hver enkelt speider når de trenger det 
● har hender som plastrer, pleier, trøster, bygger, knyter, spikker... 
● har føtter som setter igjen trygge fotspor og viser vei 
● har rygg som bærer mer enn én sekk av gangen 
● har god sangstemme og gitar og kan allverdens sanger 
● kan dra i gang et rop og har mange spennende historier å fortelle ved leirbålet 
● liker både planlegging og gjennomføring, møter og turer, administrativt arbeid og praktisk 

arbeid ... 


