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Velkommen til Spilopspejd
Spilopspejder er De grønne pigespejderes nyeste skud på stammen.
Det er her vi inviterer små piger i alderen 3-6 år med ind i fællesskabet og ud i skoven.
I skal bruge jeres særlige erfaring med at lave friluftsoplevelser for piger til at åbne
en grøn verden for de mindste piger.
Spilopspejderne er særlige, fordi pigerne altid har mindst én voksen med.
Det kan være en stor gevinst for gruppen, fordi nye voksne oplever spejderlivet
og lederne ser, hvem der måske på sigt kan blive nye spejderledere.
Dette hæfte er en guide og et arbejdsredskab til alle, som vil starte Spilopspejd
hos De grønne pigespejdere. Med hæftet i hånden, bliver du ledt igennem
de skridt du og gruppen skal tage for at starte Spilopspejd.
God fornøjelse

Hvad er Spilopspejd?
Spilopspejd er en fritids- og spejderaktivitet i naturen for 3-6-årige piger og deres forældre eller en voksen, de kender – det kan være bedsteforældre, den gode voksenven eller
bonusforældre.
Til Spilopspejd oplever små piger, at de får plads til at tumle, lege og mærke naturen.
På den måde er der store chancer for, at oplevelserne bliver til naturglæde og gode minder,
som barnet tager med sig i voksenlivet. For de voksne er Spilopspejd et sted, hvor de kan
få fælles oplevelser og nærvær sammen med pigen og ikke mindst være ude i naturen.
Aktiviteterne er målrettet 3-6-årige piger. De voksne skal støtte barnet i at udforske, afprøve og udvikle livsduelige færdigheder, alt sammen med leg og nysgerrighed som drivkraft.
Søskende er også velkomne, men aktiviteterne er lavet til 3-6-åriges udviklingsniveau,
så man skal være opmærksom på, at ældre søskende ikke fylder for meget og overtager
aktiviteterne. For det meste går det godt, når de ældre søskende er med, og det kan være
afgørende for, at familien overhovedet kommer afsted.
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Spilopspejd kan styrke spejdergruppen

Spilopspejd kan give gruppen mange nye medlemmer, og det styrker
gruppen som helhed. Fordelene er mange og nemme at få øje på.
Gode familieaktiviteter

Flere ledere

Flere medlemmer

Stærkere pigespejderidentitet

Et afgørende formål er at tilbyde spændende
aktiviteter til piger, hvor de er sammen med
deres forældre eller en anden kendt voksen,
de er tæt knyttet til, og kan få fælles oplevelser ude i naturen. Til Spilopspejd møder
børn andre børn i samme aldersgruppe,
voksne møder andre voksne fra deres nærområde, og alle mødes om de fælles værdier, der findes i spejderverdenen. Fordi både
børn og voksne mødes lokalt, kan Spilopspejd styrke familiernes lokale netværk – og
det bakker I op om ved at skabe rammerne.
Udover at give flere medlemmer har Spilopspejd den fordel, at man samtidig sikrer
kommende spejdere til gruppens ældre årgange. Hvis Spilopspejderne for eksempel
laver fælles aktiviteter sammen med de andre spejdere, kan det give pigerne i Spirealderen mulighed for at være ”de store”, og
samtidig kan Spilopspejderne se op til de
ældre og glæde sig til, at det bliver deres
tur til at få uniform på og lave endnu flere
sjove spejderaktiviteter.

Til Spilopspejd er de voksne med som deltagere, og det betyder, at lederne arbejder
sammen med de nye voksne og får et godt
indtryk af dem. Lederne kan se, hvilke voksne der er aktive og gode til at inddrage alle
børnene – altså gode kommende ledere,
som kan blive ledere for Spirerne, når deres eget barn rykker op. Derfor er det også
en god idé at dyrke voksenfællesskabet til
Spilopspejd. Sørg for, at der altid er kaffe
på kanden, så de voksne også har noget at
samles om.
Til Spilopspejd lærer børn og voksne om De
grønne pigespejderes værdier. For eksempel
værdien i at være en del af et fællesskab.
De oplever spejderlivet og deltager selvfølgelig også i gruppens øvrige aktiviteter,
som BUSK, fastelavn, gruppeweekend osv.
Spilopspejderne er ofte gode ambassadører
for gruppen og fortæller den gode historie
om deres oplevelser videre til andre. Og det
er den bedste anbefaling vi kan få.

Hvordan kan Spilopspejd være med til at styrke lige præcis vores gruppe?
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God forberedelse

Med god forberedelse sikrer man sig et godt fundament for,
at Spilopspejd bliver en succes.
Ti ting at få styr på, inden I begynder Spilopspejd
1. 	Hvornår og hvor længe?
2. 	Hvorhenne?
3. Hvem skal være leder?
4. Uniform og kendetegn
5. Pigespejderværdier
6. Aktiviteter
7. Kontingent
8. Budget
9. Forsikring
10. Børneattest
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Læs mere om de ti punkter på de følgende sider.

1. Hvornår og hvor længe?

Spilopspejd kan laves hele året rundt, og
pigerne er allerede vant til at være udenfor i børnehaven. Mange foretrækker dog
at starte op om sommeren, når det er lyst
og mildt i vejret.
Spilopspejd kan med fordel foregå hver
anden uge. Så kan børnene nemlig stadig
huske hinanden og aktiviteterne fra sidste
gang uden at familiernes kalender bliver
overbooket hver uge. Møder kunne fx være
på hverdage fra 16:30 – 18:00 inkl. Aftensmad. Eller det kunne være 2-3 timer en dag

i weekenden. Nogle grupper har gode erfaringer med at tænde bål hver gang, andre
samles om deres egne madpakker. Der er
mange måder at gøre det på – hovedsagen
er, at I gør det, der giver mening i lige netop
jeres gruppe.

2. Hvorhenne?

Spilopspejderne er ude hele året rundt. Det
er oplagt at mødes i spejderhytten, hvis der
er natur omkring, og så kun bruge hytten
til opbevaring og toiletfaciliteter. Ellers kan I
finde en park, stranden eller en anden skøn
naturgrund. I skal ikke være bange for at
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lade de voksne køre et par kilometer. Hvis I
har et fantastisk tilbud, kører de gerne langt
for at give det til deres børn.

3. Hvem skal være ledere?

Spilopspejd skal startes op af en spejderleder, der kender pigespejderværdierne og
lader dem være fremtrædende i aktiviteterne. Men hvis der er behov for en ekstra
leder kan det sagtens være en forælder eller
en ældre spejder, der har mod på opgaven.
Drenge kan først være med-ledere, når de
er over 18 år.
Et tip er at kigge rundt i spejdergruppen
efter dem, der for nyligt har fået familie og
er forsvundet fra det ugentlige arbejde. Måske er det her, I finder en Spilopspejd-leder.
Først inviterer man dem til at planlægge,
forberede og udføre aktiviteterne, og hvis
de har lyst og gejst til at fortsætte, så har I
fået en ny leder til Spilopspejd. Senere tilbyder man dem at være med, som leder, når
pigen rykker op til Spirerne. Måske gemmer
der sig også gruppens næste bestyrelsesmedlem blandt Spilopspejd-forældrene.
Det kan også være, at nogle af gruppens
faste ledere lyst til at være spejderleder på
en ny måde med Spilopspejd. Det kan give
fornyet energi at kaste sig over nye opgaver
indenfor gruppen.

4. Uniform og kendetegn

Kendetegnet for spejdere er, at vi bærer
uniform. Børn elsker genkendelighed og
tradition. Men børn i Spilopspejd-alderen
vokser hurtigt, og det kan derfor blive dyrt

hele tiden at skifte uniformen ud. En idé er,
at Spilopspejderne bruger tørklædet. På den
måde kan de også glæde sig til Spire-alderen og til at få en uniform. Nogle grupper
bruger også ’Vi tør’-t-shirten fra 55°Nord
eller en, de selv har lavet. Desuden er det en
god idé, at alle – både ledere, forældre og
børn – har navneskilte på. Det giver nemlig
større samhørighed og fællesskab at kende
hinandens navne.

5. Pigespejderværdier

Spilopspejderne skal opleve og mærke vores pigespejderværdier. Hav derfor altid en
pigespejder med, så Spilopspejderne ikke
snydes for frirum, fællesskab og friluftsliv.
Spejdermetoden fra WAGGGS og Spejderloven og -løfte kan bruges. I kan arbejde med
vores kristne budskab på samme måde som
I allerede gør.

6. Aktiviteter

Hav et godt velforberedt program klar, inden I inviterer de nye spejdere, så aktiviteterne har en høj kvalitet og I har overskud
til at tage godt imod de små spejdere. De
grønne pigespejdere har med støtte fra Friluftsrådet lavet et aktivitetshæfte til netop
Spilopspejd-målgruppen. Hæftet hedder
’Ud i naturen med De grønne pigespejdere –
Aktivitetshæfte’ og kan bestilles på 55°Nord
eller printes direkte fra www.pigespejder.
dk/spilopspejd. Hæftet indeholder aktiviteter til seks møder af 2 timers varighed.
Det er nemt at gå til og gør det let at komme i gang, så I ikke skal opfinde den dybe
tallerken. Der er lagt op til, at hver pige skal
have en aktivitetsrygsæk med redskaber til
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naturoplevelser. Aktiviteterne kan også fint
fungere uden rygsækken.

signalerer nemlig, at Spilopspejd har samme
værdi som resten af gruppen.

Leg er en vigtig del af spejderoplevelser
med 3-6-årige. En tydelig ramme omkring
start og slut er også væsentlig. Syng fx en
navnesang som opstart. Mere information
finder I også hos de andre spejderkorps og I
kan finde mærker til aldersgruppen på www.
mærkelex.dk.

Hos blandt andet det lokale menighedsråd
eller BROEN Danmark kan man søge om tilskud til udstyr eller til kontingent for særligt
trængte familier. Her er det vigtigt at huske,
at man som minimum skal lægge 75 kroner
i egenbetaling om året for at kunne søge om
tilskud fra kommunen.

7. Kontingent

8. Budget

Medlemskabet følger pigen, og det er hende, der skal meldes ind. Den voksne, der
følger barnet, oprettes i medlemsservice
som kontaktperson. Det er op til gruppen
selv at bestemme, hvad det skal koste at gå
til Spilopspejd. Vær dog opmærksom på, at
der opkræves korpsafgift og regionsafgift
på lige fod med øvrige medlemmer, når pigen er meldt ind. De grønne pigespejdere
anbefaler, at kontingentet for Spilopspejd er
det samme som for resten af gruppen. Det

Det er vigtigt, at der er plads i kontingentbetalingen til at kunne bruge penge
på gode aktiviteter. Der kan sagtens være
egenbetaling på ekstraordinære aktiviteter, for eksempel bål-mad, til en ekstra
voksen og ikke indmeldte søskende. Der
er også mange muligheder, hvis man vil
søge om støtte til opstart af Spilopspejd.
For eksempel den lokale bank, kommunen eller pigespejdernes egen Iværksætterpulje. Få gode råd til fundraising på
www.pigespejder.dk/ledernet.

Eksempel på budget til Spilopspejd-forløb
Mad........................................................................................................ 770,25 kr.
En rulle snor/reb.....................................................................................348,00 kr.
10 dolke............................................................................................... 1490,00 kr.
5 pandekage pander..............................................................................750,00 kr.
1 pakke tuscher........................................................................................50,00 kr.
1 voksdug til insektløb.............................................................................60,00 kr.
2 presenninger.........................................................................................60,00 kr.
3 pakker ler............................................................................................ 105,00 kr.
10 rygsække med indhold................................................................... 4000,00 kr.
10 små sakse............................................................................................95,00 kr.
1 rulle lædersnor......................................................................................50,00 kr.
1 rulle ståltråd.......................................................................................... 13,00 kr
Total:______________________________________________________________ 7791,25 kr.

Budgettet er beregnet på baggrund af et Spilopspejd-forløb med ti piger, på seks mødegange ud
fra Aktivitetshæftet Ud i naturen med De grønne pigespejdere. Priserne er vejledende.
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9. Forsikring

Pigen, der er meldt ind, er dækket af De
grønne pigespejderes ulykkesforsikring. De
voksne skal derimod selv sørge for ulykkesforsikring. Med en undtagelse, hvis de
voksne kommer til skade, imens de udfører
et ”job” for os. I det tilfælde er de dækket
af vores arbejdsskadeforsikring. Det kan
for eksempel være, hvis den voksne på
skadestidspunktet står med ansvaret for en
aktivitet. Deltager de ”bare” som forældre,
er de ikke dækket.

10. Børneattest

Er en voksen mere end tre gange over tre
måneder involveret med ansvar i aktiviteter,
hvor der er kontakt med børn, skal der ifølge
reglerne indhentes en børneattest på vedkommende. Hent derfor børneattester på de
voksne, der hjælper på aktivitetsdagene, så
der er rene linjer. Forældre og andre voksne, der blot deltager sammen med barnet,
behøver ikke udfylde en børneattest.
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Markedsføring: Få fat på familierne

Det er børnene, vi gerne vil have som medlemmer – men det er forældrene, der beslutter, om deres børn i 3-6 års alderen skal gå til fritidsaktiviteter.
Forældre i dag er ofte fokuserede på:
- at få oplevelser sammen med deres børn
- at deres børn er fysisk aktive og udenfor
- at møde andre børnefamilier i nærområdet
Markedsføringen kan derfor med
fordel fokusere på følgende
tre budskaber
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Plakater

På www.pigespejder.dk/spilopspejd kan I
hente plakater, som kan hænges op på
biblioteker, i supermarked,i børnehaven og
andre steder de lokale børnefamilier kommer. Og I kan hente pressemeddelelser og
billeder til at dele på Facebook.
Erfaringen viser, at det er effektivt at hænge plakater op på steder som i børnehaver,
SFO’er, børnetandlægen, på McDonald’s, det
lokale børnebibliotek og i supermarkedet. I
kan også bede forældre hænge plakaten op
i børnehaven.
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Tilmeld dig til:

Hvem er ansvarlig for markedsføring af Spilopspejd?
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Presseomtale

Brug lokalaviserne. De er ofte glade for at
få idéer. Send fx en pressemeddelelse eller
billeder fra et arrangement, hvor aktive børn
leger i naturen.
På www.pigespejder.dk/spilopspejd kan I
downloade pressemeddelelse og pressefotos af Spilopspejdere.
Det er altid smart at sende en pressemeddelelse direkte til en journalist, der tidligere har skrevet om spejderaktiviteter,
og som gruppen i forvejen har kontakt til.
Alternativt kan man gå ind på lokalavisens
hjemmeside, finde siden med kontaktoplysninger og sende pressemeddelelsen til
redaktionens fællesmail, til redaktøren og
til en journalist, der sidder med lokalstof.

Send gerne pressemeddelelsen til flere på
lokalavisen – journalister modtager mange pressemeddelelser i løbet af en dag, så
jo flere på avisen, der modtager mailen, jo
flere vil se pressemeddelelsen.
Husk på, at jo mere færdig en pressemeddelelse er, jo større chance er der for, at den
bliver trykt i avisen.

Medieplan

For at gøre mest muligt opmærksom på jeres opstart af Spilopspejd, er det en god idé
at lave en medieplan.
Her er et eksempel på en medieplan, hvor
opstart af Spilopspejd er planlagt til den
første uge i september:

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

Begynd at dele flyers ud
og hænge plakater op i
børnehaver, i supermarkedet, på biblioteket
og andre steder, hvor
der tit kommer børnefamilier.

Send pressemeddelelsen
ud til lokale medier med
nyheden om, at gruppen
starter Spilopspejd op.
Send også gerne en kopi
af pressemeddelelsen til
lokale politikere.

Efter opstart: Sørg
for at tage en masse
billeder til første
Spilopspejd-møde. Send
billederne til de lokale
medier og fortæl samtidig, hvor godt første
møde forløb.
Send også gerne en
forældre-udtalelse med.

Efter efterårsferien
kontakter I igen lokalmedierne og fortæller,
at Spilopspejd efter blot
tre måneder har fået
XX antal nye Spilopspejdere, der får en masse
gode oplevelser og
elsker spejderlivet. Gentag igen, at Spilopspejd
er for hele familien, og
at det giver familien
kvalitetstid, hjælper
børnene til at være
fysisk aktive og giver
netværk i lokalområdet.

Kontakt medierne igen
med en udtalelse fra
glade forældre, der
fortæller, hvorfor de har
meldt deres datter til
Spilopspejd. Send gerne
pressefotos med, som I
finder på www.pigespejder.dk/spilopspejd.

Hvornår hænger vi plakater op?
Hvornår skriver vi til lokalmedierne?
Har vi styr på Facebook?
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Billeder

Billeder er gode blikfang i pressemeddelelsen:
• Vis aktive børn i det fri
• Tag billeder i dagslys
• Glade børn og voksne sammen
Med jævne mellemrum kan man sende en
artikel til lokalavisen med de nyeste billeder fra Spilopspejd. På www.pigespejder.dk/
spilopspejd ligger en guide til, hvordan man
nemt tager gode billeder.

Sociale medier

De fleste forældre er på Facebook, og derfor
er det et godt sted at markedsføre Spilopspejd. På www.pigespejder.dk/spilopspejd

findes et billede, der kan bruges som
cover-foto på jeres gruppe Facebook-side.
I kan også lægge pressefotos på facebooksiden.
Nye spejdere vil helst gå i en aktiv gruppe.
Husk derfor at lægge billeder fra aktiviteterne op på gruppens facebookside efter
hvert spejdermøde.
På hjemmesiden findes også et billede med
et enkelt budskab, som I kan bruge til at
dele på Facebook for at gøre opmærksom
på jeres Spilopspejd.

Spilopspejd-forældre
Det er en fordel at have forældre og voksne blandt deltagerne, som er med til at
udføre aktiviteterne og hjælper børnene. Men det kan nogle gange også være
lidt af en udfordring at have forældre eller nye voksne med i spejdergruppen. For
nogle forældre er det ikke så naturligt at
give børnene lov til selv at prøve sig frem.
Alle voksne er rollemodeller for børnene
i aktiviteterne, og det skal man fortælle

nye voksne. Det kan naturligvis gøres løbende – men for nye voksne kan det også
være rart at vide på forhånd. En god idé kan
være at give nye forældre og voksne et velkomstbrev, der handler om at være Spilopspejd-forælder. Se et eksempel på næste
side. På www.pigespejder.dk/spilopspejd
finder du en printervenlig udgave, som du
selv kan rette til med de passende oplysninger, inden du printer.

Hvordan vil vi tage imod og inddrage nye Spilopspejd-forældre?

11

Velkomstbrev til Spilopspejd-forældre

Kære forælder

Velkommen som forælder til en Spilopspejder. Vi er rigtig glade for, at I vil være med.
Anna er tilmeldt som Spilopspejder hos Hjallerup gruppe, og du er skrevet på som den
voksne, der primært er med Anna til Spilopspejd.

Forældrenes rolle til Spilopspejd

Spilopspejd er De grønne pigespejdernes tilbud til piger mellem 3 - 6 år. Her kommer
pigerne til spejder sammen med en nærtstående voksen – og det er dig!
Din opgave bliver at støtte dit barn i at løse de opgaver og udfordringer, som hun bliver
stillet overfor. Det er altså ikke meningen, at du skal udføre aktiviteterne for barnet.
Hvis vi skal lave pandekagedej, er det barnet, der skal finde ingredienserne, finde skåle
og selv røre dejen. Det er den voksnes ansvar at svare på spørgsmål, støtte op om det
uperfekte resultat og motivere barnet til at prøve selv. Når vi snitter, sidder du som
forælder ved siden af og sørger for, at hun ikke kommer til skade. Og det er vigtigt, at
du ikke overtager opgaven. Du skal motivere barnet til at prøve selv. Med en støttende
funktion kan du som forælder hjælpe dit barn med at lære nye ting og udvikle sig.

Spilopspejd er et fællesskab

Til Spilopspejd hjælper alle hinanden. Du skal derfor også have lyst til at hjælpe de andre
børn, hvis der er behov for det. Spilopspejds fællesskab består af både børn, forældre/
voksne og spejderledere. Alle spejderlederne er frivillige og er til spejder, fordi de brænder for at bruge tid med børn og lære dem om naturen og spejderbevægelsens værdier.
Hos De grønne pigespejdere sætter vi stor pris på den forskellighed, vi hver især tager
med til spejder og ser det som en styrke.
Du kan finde de fleste oplysninger om Spilopspejd på www.pigespejder.dk/spilopspejd
eller tale med spejderlederne efter spejder. Mens vi er til Spilopspejd, vil vi nemlig gerne
bruge mest muligt tid med børnene.

Følg vores gruppe på Facebook

Besøg vores hjemmeside

Facebook.com/hjalleruppigespejdere

www.pigespejder.dk/spilopspejd

Husk altid, at både du og dit barn har varmt tøj på – og regntøj, hvis vejret skifter. Vi er
ALTID ude, hele året rundt.
Afslutningsvis vil vi sige, at vi glæder os helt vildt meget til at få en masse gode
Spilopspejd-oplevelser sammen med jer. Vi glæder os til at se jer til næste spejdermøde.

Hilsen fra Spilopspejderne i Hjallerup gruppe
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Opsamling på de ti punkter til god forberedelse

Brug denne og de efterfølgende sider til at opsummere de forskellige
aftaler, kommentarer, evt. nye idéer og spørgsmål i er kommet frem til
undervejs på mødet:
1. Hvornår og hvor længe?

2. Hvorhenne?

3. Hvem skal være leder?

13

Opsamling på de ti punkter til god forberedelse

Brug denne og de efterfølgende sider til at opsummere de forskellige
aftaler, kommentarer, evt. nye idéer og spørgsmål i er kommet frem til
undervejs på mødet:
4. Uniform og kendetegn

5. Pigespejderværdier

6. Aktiviteter

14

Opsamling på de ti punkter til god forberedelse

Brug denne og de efterfølgende sider til at opsummere de forskellige
aftaler, kommentarer, evt. nye idéer og spørgsmål i er kommet frem til
undervejs på mødet:
7. Kontingent

8. Budget

9. Forsikring

10. Børneattest
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