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Vil du bidra til en meningsfylt fritid som gir
minner for livet både for andre og deg selv?
Vi ser en utvikling i samfunnet der flere og flere voksne ønsker
å være sammen med barn og ungdom i et aktivt friluftslivsmiljø.
Da kan speideren være det rette. Tenk deg en kanotur etter arbeidstid,
eller en kopp bålkaffe før kveldsnyhetene! Dine og andres barn får
rike opplevelser – du får frisk luft, ny kunnskap og nye venner.
Men å være speiderleder er mye mer enn å drive friluftsliv
sammen med barn og andre voksne. Å oppleve at speiderne
mestrer små og store utfordringer gjennom lek og samarbeid,
er en viktig drivkraft for mange speiderledere.

Den tradisjonelle oppfatningen er at speiderledere møter til fast
tid på fast sted hver uke, reiser på turer i helgene og deltar på
møter og arrangementer. Det fungerer bra for dem som enkelt
kan planlegge fritiden og har fast arbeidstid, men ikke for alle.
Stadig flere jobber om kvelden, har skiftarbeid eller har en
familiesituasjon som gjør det vanskelig å planlegge fritiden. Vi forstår
at ikke alle speiderledere kan stille opp hver eneste uke, eller delta på
alle aktivitetene, men vil gjerne ha deg med som speiderleder likevel!
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Har du lyst til
å gi flere barn og
unge mulighet til
å oppleve og lære
enkelt friluftsliv?
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Ikke vært speider eller speiderleder før?
Da har du nok flere spørsmål, sannsynligvis
noen av disse …
Jeg vet ingenting om speideren – har aldri vært speider selv.
Mange ledere har aldri selv vært med i speideren som barn. Dette er
absolutt ikke noe problem. Du klarer deg bra også uten den erfaringen.
Jeg er ikke et friluftsmenneske – kan verken
slå opp telt eller tenne bål.
Speiding er mye mer enn friluftsliv. Vi legger til rette for at barn og
unge skal ha det gøy og få gode opplevelser gjennom mange varierte
aktiviteter. Hos oss får de trene på å ta ansvar for seg selv og for
hverandre i trygge rammer. Da er det viktigste at du er interessert
i å være til stede sammen med speiderne og de andre lederne.
Et ledermiljø som består av ulike personer med forskjellige kunnskaper
og egenskaper, er positivt for alle. Kanskje nettopp du har en
fritidsinteresse eller et yrke som speiderne kan ha nytte og glede av?
Alle praktiske ting, som å sette opp telt, hogge ved og tenne bål, kan du
lære av de andre lederne i gruppa eller på et kurs for speiderledere.
Jeg vil ikke bruke hele fritiden min i speideren.
Lederne i en speidergruppe samarbeider om å legge opp programmet,
og da tas det hensyn til hvor mye hver enkelt ønsker å bruke av
sin fritid. Vi tar høyde for at ikke alle kan være til stede hver uke.
Mange ledere begynner i det små, men erfarer at det gir dem så
mye igjen at de etter hvert ønsker å ta på seg flere oppgaver.

Det blir nok dyrt, jeg må vel ha mye kostbart utstyr?
Alle fritidsaktiviteter koster noe, men speideren stiller ingen
spesielle krav. Den største investeringen ligger i turutstyret. Et godt
regntøysett, en sovepose og en ryggsekk. Det holder! Så kan du
alltids supplere med annet spesialutstyr om interessen skulle øke.
Er religion viktig i speideren?
Alle skal kunne kjenne seg inkludert i speiderfellesskapet,
uavhengig av livssyn. Det har ingen betydning om du kaller deg
religiøs eller ikke. Vi forventer bare at du møter med åpent
sinn. Speiderne våre skal få muligheten til å undre seg og
reflektere, for eksempel over hva som er riktig og galt, ondt og
godt, hva de selv tror på, og få innblikk i hva andre tror på.
Jeg kan ikke en eneste knute.
I Speiderboka står oppskriften på det meste! Gjennom læring fra
medledere, tipskvelder og erfaring tilegner du deg kunnskap om
førstehjelp, naturen, bruk av kart og kompass og mye, mye mer. Den
kloke vet ikke alt, den kloke vet å spørre! Og speiderne lærer først og
fremst av hverandre. Som speiderleder får du dessuten sjansen til
å delta på gode kurs hvor du kan lære mange nye, praktiske ferdigheter.
Du får også gode muligheter til å bli bedre kjent med og styrke andre
sider ved deg selv. Speiderne har erfaring med å utvikle ledere, og
organisasjonen har bygget opp et unikt kurstilbud for ledere.
Til og med næringslivet lærer av våre erfaringer med lederutvikling.
Mine barn vil synes det er flaut å ha en mor
eller far med på turer og leirer.
De litt eldre finner etter hvert ut at det kan være fordeler med
det – og du som er voksen, får sjansen til å dele opplevelser
og gleder med barna dine. Dessuten behøver du ikke å være
leder for egne barn. Ofte velger speiderforeldre bevisst
å være leder i en annen del av barnas speidergruppe.

Norges speiderforbund trenger flere ledere
som ønsker å engasjere seg for og sammen med barn
og unge. Bli med oss – eventyrene er der ute!
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Jeg kjenner ingen av de andre lederne.
Som leder i en speidergruppe kommer du raskt inn i voksenmiljøet.
Å drive med praktiske aktiviteter for en gruppe barn sammen
med andre voksne, er en fin måte å få nye bekjentskaper
på. Få ting er mer sosialt enn å samles rundt bålet med
kaffekoppen. Kanskje vil du – som veldig mange av lederne
våre – oppleve å få skikkelig gode venner i speidermiljøet.
Jeg har ikke tid.
De fleste føler at de har det for travelt. Derfor pleier vi å si at du kan
starte med en «prøveperiode», uten noen forpliktelser. Hvis du liker deg
i speideren, finner du tid. Og jo flere vi er som engasjerer oss for egne
og andres barn, desto flere er det å dele oppgavene med. Da bruker
hver enkelt mindre av sin fritid på alle aktivitetene. Derfor arbeider vi
for at alle speidergruppene skal få flere ledere å fordele oppgavene på.
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Ta kontakt med speidergruppa der du bor!
Du kan også ringe forbundskontoret på 22 99 22 30
eller sende en e-post: nsf@speiding.no.
Besøk nettsiden vår, blispeider.no. Der kan du finne din
nærmeste speidergruppe. Hvis det ikke er en speidergruppe
i ditt nærmiljø, hjelper vi gjerne til med å starte en.
Foto: CF Salicath
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Telefon: 22 99 22 30 • E-post: nsf@speiding.no
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