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Visjon 2024 -  
Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere

I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen 
for barn og unge som vil ut i naturen og i verden. Hos oss opplever 
alle å få og ta ansvar gjennom patruljesystemet. Speideren er en 

relevant bevegelse som når flere. Våre speidere blir utfordret i møte 
med samfunnet, naturen og seg selv, og våger å flytte egne grenser.



SPEIDERE VIL UTSPEIDERE VIL UT

LANGTIDSMÅL 2015–2024
• Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med.
• Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet.
• Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og 

arrangementer.
• Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen.
• Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som engasjerte/

inspirerende, løsningsorienterte og reflekterte.
• Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og 

kjenner tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse.

ARBEIDSPLAN 2017-2018
• Patruljen i samfunnet – Vi vil bruke vår friluftslivskompetanse til å gi flere 

i samfunnet vårt opplevelse av vennskap, eventyr og mestring. Vi vil vise 
samfunnsansvar og skape mangfold i friluftslivet ved å ta med oss nye venner og nye 
målgrupper på tur. Vi utfordrer og utvikler oss selv ved å møte andre kulturer på en 
trygg arena. Denne satsingen vil bli bygget opp etter modell av Friluftslivets år 2015, 
med ulike underprosjekter, aktiviteter og kampanjer som gjennomføres lokalt.

• Medbestemmelse – Vi vil utvikle opplegg til bruk i alle speidergrupper, slik at alle 
medlemmer opplever medbestemmelse og ansvar i egen speiderhverdag.

• Internasjonale møteplasser – Vi vil fortsette å vise fram og motivere til deltakelse 
på internasjonale arrangementer, i prosjekter og program, men også invitere 
utenlandske speidere til Norge.



SPEIDERE VIL UTSPEIDERE VIL UT

FORSLAG TIL TILTAK I KRETSEN

FORSLAG TIL TILTAK I GRUPPA



PATRULJEN TAR ANSVAR

LANGTIDSMÅL 2015–2024
• Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive 

førerpatruljer.
• Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og -turer.
• Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller 

gjennomfører egne.
• Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom å delta i 

forbundets ledertrening.
• Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt.
• Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker treningsprogrammet aktivt.
• Alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt 

i speideren.

ARBEIDSPLAN 2017-2018
• Videreutvikle opplæringen, og tilby nasjonale kursopplegg innen patrulje- og 

førerpatruljearbeid for å gi gode verktøy som styrker patruljesatsingen i grupper og 
kretser, f.eks. Oppdrag: Førerpatruljen.

• Nasjonalt og internasjonalt kurssamarbeid – Vi vil fortsette 
ledertrenersamarbeidet på tvers av kretser, med mål om å gjennomføre flere kurs 
i grunntreningen, øke tilgjengeligheten på kurs i hele landet, og gi utvikling til den 
enkelte ledertrener ved å samarbeide med nye mennesker. Se på muligheten for 
nordisk kurssamarbeid.

• Trygge møter overalt! – For å bevisstgjøre og forebygge vil vi utvikle kurs- og 
programmateriell for å skape trygge barn og ledere i møte med mobbing, 
trakassering og overgrep.

• Gruppeliv – Vi vil legge til rette for at ressurspersoner med ulik fagkompetanse kan 
bistå grupper under reoppstart, vekst eller nedleggelse.



PATRULJEN TAR ANSVARPATRULJEN TAR ANSVAR

FORSLAG TIL TILTAK I KRETSEN

FORSLAG TIL TILTAK I GRUPPA



SPEIDING NÅR FLERESPEIDING NÅR FLERE

LANGTIDSMÅL 2015–2024
• Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i/går over 

til neste enhet.
• Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder 

med potensiale for speiding.
• Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, 

positiv synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø.
• Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen.
• Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta 

ansvar og bidra med sin kompetanse.
• Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for ikke-

speidere, prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid.
• Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale 

samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner.

ARBEIDSPLAN 2017-2018
• Patruljen i samfunnet – Samtidig som vi ønsker at flere skal få oppleve friluftslivet, 

vil vi også at flere patruljer skal ut og gjøre en forskjell i samfunnet. Etter modell av 
Friluftslivets år 2015 vil vi utvikle prosjekter og materiell som oppfordrer patruljene 
til selv å finne på og gjennomføre aktiviteter og kampanjer som er til nytte for andre.

• Vi vil videreutvikle samarbeid med Vitensentre og Friluftsskolen, og engasjere flere 
speidere i disse aktivitetene.

• Digitalisering – Vi vil tydeliggjøre vår profil, internt og eksternt. For å forenkle 
speidergruppenes hverdag vil vi gjøre mer programmateriell og administrative 
verktøy tilgjengelig digitalt.

• Speidere deltar aktivt i samfunnsdebatten i ulike medier, tradisjonelle og sosiale.

• Vi vil utvikle Prinsipper for frivillighet i NSF – kartlegge former og trender i 
frivilligheten i NSF, og definere lederroller, forventninger, krav til og oppfølging av 
frivillige.



SPEIDING NÅR FLERESPEIDING NÅR FLERE

FORSLAG TIL TILTAK I KRETSEN

FORSLAG TIL TILTAK I GRUPPA



Norges speiderforbunds formålsparagraf
 

§ 1-5-1 Norges speiderforbunds formål er å utvikle  
mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i 

samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.

Norges speiderforbund 2017
Foto: Lars T. Røraas, Ine Thorgersen og CF Salicath.
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