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Trinn 1 – vedlegg 9: Trygge speideraktiviteter
Det skal være trygt å være med i Norges speiderforbund. Dette betyr at alle aktiviteter i
organisasjonen skal være uten trakassering, mobbing, vold og overgrep. Alvorlige ulykker og skader
skal heller ikke skje. For å oppnå dette må vi planlegge for å unngå uønskede hendelser og atferd, og
også vite hva en skal gjøre hvis dette oppstår. Denne modulen er delt i to; den første handler om
hvordan speiderledere kan skape trygge og inkluderende speideraktiviteter, mens den andre delen
handler om hvordan speiderledere kan organisere trygge og sikre speiderturer.

Trygg speiding
Norges speiderforbund skal være et trygt sted å være med, der alle føler seg inkludert og ivaretatt.
Den beste måten å unngå uønskede hendelser og atferd på, er ved å ha gode rutiner med seg i
planleggingen, slik at sjansen for at slikt oppstår minimeres. Noen ganger kan allikevel uønskede
hendelser og atferd oppstå, og da er det viktig å vite hva en skal gjøre som speiderleder, og hvor en
kan få hjelp og støtte til situasjonen.
Sjekklisten for trygt lederskap sammen med smarte tips for trygghet og inkludering vil være gode
verktøy for å reflektere over sin egen rolle som speiderleder samtidig som de kan gi gode tips til
hvordan speideraktiviteter kan organiseres for at alle skal føle seg velkomne, trygge og inkludert.
Vedleggene vil gi veilederne på kurset et godt grunnlag for å kunne formidle temaene i denne
modulen. Det er ikke meningen at alt stoffet skal gjennomgås i detalj i løpet av modulen, men ved å
gi veilederne solid bakgrunnsinformasjon om temaene vil de få tryggheten som trengs for å formidle
denne modulen på en god måte.
Vedlegget med caser kan gjerne brukes ved deltakerne leser og reflekterer over dem individuelt før
de diskuteres i patruljer eller i fellesskap. Det går også an å lage egne caser å bruke som
utgangspunkt for en rundløype. Vedleggene inkluderer også en veiledning til mulige svar hvis det
legges opp til en felles diskusjon.
Det finnes også et eget emnekurs i trygge og inkluderende møter som vil gå mer i dybden på disse
temaene.

Trygge turer
Målet med dette temaet er å lære deltakerne å planlegge trygge og sikre speiderturer, med
speidingens prinsipper i bakhodet. Deltakerne skal gjøres kjent med de ulike verktøyene som finnes
for turplanlegging (Sikkerhet på tur-heftene med tilhørende veiledning, 3x3-modellen for turer,
risikoanalyse m.m.). Lederveiledningen om planlegging sammen med de andre verktøyene vil dekke
behovet for fagstoff til denne økten.
Ved å planlegge tur etter evne og ferdigheter, både til lederen og til gruppa, vil man redusere
sjansene for at uhell og ulykker inntreffer. Både sikkerhet på tur-heftet med veiledning og 3x3modellen om tur vil være nyttige hjelpemidler for å bevisstgjøre deltakerne på viktigheten av å
planlegge i forkant av en tur, men også gjøre underveis på turen. For å få evaluert turen er det også
viktig å gjøre vurderinger i etterkant av en tur.
Vedlegget med casene inneholder en del caser og forslag til temaer til diskusjon. Disse kan gjerne
brukes til en rundløype, eller de kan brukes til diskusjon rundt et leirbål.
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Deltakerne kan også patruljevis få ulike turer de skal planlegge for (kanotur, overnattingstur i
gapahuk, snøhuletur o.l.) som varierer i gruppestørrelse og alderssammensetning slik at de får
trening i å planlegge ved hjelp av de tilgjengelige verktøyene.

2

