Kære forælder
Tillykke med indmeldelsen og velkommen til Sejs Spejderne!
Du har i dag indmeldt dit barn til et stærkt fællesskab. Et fællesskab er altid stærkest når alle bidrager så
meget de kan. Jeres børn får allermest ud af at være spejder når i som forældre hjælper dem med at være
spejdere.

Dit barn bliver del af gruppen Sejs Spejdere.

Som spejder hos Sejs Spejderne bliver man tildelt en gren, afhængig af alderen. For at alle kan få mest ud af
deres spejder oplevelse vil grenene under aktiviteter typisk opdeles i mindre grupper, såkaldte patruljer. I
patruljen samarbejder man for at gennemføre aktiviteter. Her lærer børnene at trække på hinandens
styrker og kompetencer.

Følg disse råd, for at give dit barn den bedste spejderoplevelse:
1)

2)

3)

4)

Kom til tiden –gerne 5-10 minutter inden vi starter.
Kom til tiden, så alle kan gå i gang i fællesskab og ingen skal vente. Dvs. hvis mødet starter kl. 18:00
mød op allersenest kl. 17:55 –så der er tid til at alle kan få snakket af og stå beredte kl. 18:00.
Det kan tydeligt mærkes når et barn kommer for sent. Det er ikke en god oplevelse for dit barn at
komme for sent og være grund til at alle de andre skal vente eller afbryde aktiviteten og starte forfra.
Meld altid afbud hurtigst mulig, hvis dit barn ikke kan komme
For at give dit barn den bedste oplevelse bliver aktiviteterne planlagt ift. antal af spejdere.
Vi bruger tid på grundig planlægning for at få det meste ud af vores møder og for at udnytte de
ressourcer vi har til rådighed på bedste vis. Er antallet af spejdere lavere end forventet kan
aktiviteterne muligvis ikke udføres og de dage, hvor der f.eks. er planlagt mad kan den mad, der er
for meget, gå til spilde –de penge kunne være brugt et andet sted.
Hjælp til i forbindelse med f.eks. ture og lejre
Et fællesskab er stærkest når alle bidrager med det de kan. Sejs Spejderne består af frivillige ledere
og en bestyrelse. Vi brænder for at være spejder og bruger gerne vores tid og ressourcer på det –
men vi kan altid bruge en ekstra hånd! Hver eneste ekstra hånd kommer fællesskabet og i sidste
ende dit eget barn til gode.
Som forældre kan du bidrage til dit barns spejderoplevelse ved at hjælpe til i forbindelse med ture og
lejre og i forbindelse med indtægtsgivende aktiviteter. Opgaverne kan være:
• Hjælp til oprydning på Bjørnholt og udenomsarealerne
• Kørsel med trailer til lejre
• Bemanding af madhold på fællesture
• Rengøring, udpakning og oprydning efter ture og lejre
• Bemanding af vagter til regatta
• Bemanding af vagter til juletræssalg
• Bemanding af vagter til Rema 1000 Cup
Vi vil gøre hvad vi kan for at kommunikere vore behov ud i god tid, og håber i så vil hjælpe til, hvor i
har mulighed, for at skabe en fantastisk oplevelse for alle.
Meld dig ind i forældrepatruljen
Hvis du gerne vil yde en ekstra indsats for at give dit barn en fantastisk spejderoplevelse kan du
melde dig ind i forældrepatruljen. Find information på hjemmesiden, eller skriv til
gruppeleder@sejsspejderne.dk.

Vi glæder os til at byde dig og dit barn velkommen til næste spejdermøde og håber på et godt
samarbejde i fremtiden!
Med spejderhilsen
Rasmus Cassøe

Gruppeleder, Sejs Spejderne

