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Forældrehjælperkort
– tilbyd opgaver til forældrene
I Hjallerup gruppe har de haft stor succes med at få forældrene til at melde sig til at tage nogle
konkrete opgaver i gruppen. Succesen ligger blandt andet i, at lederne har beskrevet opgaverne,
så de er konkrete, tidsbestemte og tydelige i forhold til, hvad det kræver af den enkelte at
varetage opgaven. Så ved forældrene præcis, hvilken opgave de siger ja til at udføre. Det er
overskueligt for både forældre og ledere. Forældrehjælperkortene delte de ud på bordene til
Generalforsamling, og opfordrede forældrene til at skrive sig på i løbet af aftenen.
Det er en god måde at inddrage forældrene på, og når forældrene så skal udføre opgaverne, så
kommer lederen også i snak med dem og de lærer hinanden bedre at kende med tiden.
Du kan til enhver tid kontakte Kit og høre nærmere om deres erfaringer på Tlf.: 28 12 22 26. Der
er også et par eksempler fra jeres forældrehjælperkort i denne samling papirer til inspiration.

Sådan kommer du i gang med at lave forældrehjælperkort:
Start med at få overblik over alle de opgaver I har brug for, at forældrene tager sig af. Det er jer
der ved, hvad der skal til for at drive spejdergruppen. Hvis I vil have hjælp til gruppens drift eller
aktiviteter så skal I, i ledergruppen, bruge tid på at skrive alle opgaverne ned. Forældrene har
ingen chance for at vide, hvad I har brug for hjælp til med mindre, at I kommunikerer det tydeligt.
Det første skridt på vejen til at få andre til at tage nogle konkrete opgaver, er at I siger det højt og
skriver det ned for så at formidle det videre til forældrene.
I kan bruge post-its til at skrive alle opgaverne ned på. På den måde har I et overblik over
omfanget og kan rykke rundt på dem alt efter om der er overlap. Når I har skrevet alle opgaverne
ned så brug det tomme forældrehjælperkort til at skrive jeres egne opgaver ind en for en. Nu er i
klar til at formidle det videre til forældrene på f.eks. Generalforsamlingen.
OBS: Husk at få forældrene til at skrive deres opgave ind i deres kalender når de har taget én eller
flere, og husk også at aftale i ledergruppen, hvem der har ansvaret for at minde forældrene om, at
de har taget en opgave, når tiden nærmer sig for at opgaven skal udføres.
Når der er gået et år fra, at forældrene startede med at tage opgaver fra forældrehjælperkortene,
kan I jo passende bruge den næste Generalforsamlingen til at takke de forældrene som har gjort
en indsats. Så får I dem tættere på gruppen og I viser andre forældre, at dette er en
spejdergruppe, hvor I løfter i flok og det er kutyme, at man som forældre hjælper til, og at det
tilmed er en fornøjelse at gøre det.
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Emne:

Beskrivelse af opgaven:

Opgavens størrelse i tid:

Dato for udførsel:
Kontaktperson:

Antal personer, der er behov
for:

Økonomi og materialer:

Se eksempler på de næste sider
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Giv en hånd
Beskrivelse af opgaven:

Ind imellem har vi brug for en hånd en spejderaften.

Opgavens størrelse i tid:

1 1/2 – 2 timer evt. plus lidt forberedelsestid.

Dato:

Tirsdag aftner.

Kontaktperson:

Kit Gruppeleder. Tlf.:

Ansvarlig:

Lederne

Antal personer:

1. Navn________________________________Tlf:_________________
2. Navn________________________________Tlf:_________________
3. Navn________________________________Tlf:_________________
4. Navn________________________________Tlf:_________________
5. Navn________________________________Tlf:__________________
6. Navn________________________________Tlf:________________
7. Navn________________________________Tlf:________________
8. Navn________________________________Tlf:_________________
9. Navn________________________________Tlf:_________________
10. Navn________________________________Tlf:_________________

Økonomi og materialer:

Aftales ☺
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Lodseddelsalg
Beskrivelse af opgaven:

Hjælpe med at gå rundt sammen med pigerne i Hjallerup. Det er
pigerne der skal sælge – du er bare med som tryghedsperson.
Evt. køre pigerne i egen bil, hvis de skal til yderområderne eller
hente lodsedler til pigerne, hvis de mangler.

Opgavens størrelse i tid:

Ca. 2-3 timer

Dato:

3. april kl. 16.00 – 18.00

Kontaktperson:

Conni tlf.:

Ansvarlig:

Conni tlf.:

Antal personer: 6
personer, heraf gerne 2-

Navn________________________tlf.:_______________________

3 med bil.
Navn________________________tlf.:_______________________
Navn________________________tlf.:_______________________
Med bil:
Navn________________________tlf.:_______________________
Navn________________________tlf.:_______________________
Navn________________________tlf.:_______________________
Økonomi og materialer:

2-3 biler
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MUS-lejr-mad
Beskrivelse af
opgaven:

Opgavens

Lave mad til deltagerne fra Hjallerup. Ledere og børn hjælper til det de kan.
-

Stille morgenmad frem og rydde væk

-

Stille formiddagsfrugt frem

-

Smøre madder til frokost og rydde væk

-

Stille eftermiddagskage frem

-

Lave aftensmad og rydde væk

Nogle timer i løbet af weekenden. Se længere nede.

størrelse i tid:
Dato:

9.- 10. juni 2018

Kontaktperson

Anne (spireleder) tlf.:

Ansvarlig:

Anne (spireleder) og Kristine (smutteleder)

Antal

Lørdag 9/6 kl. 7.00 - 13.00 (morgenmad, formiddagsmad og frokost):

personer:

1.

Kristine (smutteleder) tlf.:

Navn_________________________________________________
Mail _________________________________________________
Tlf___________________________________________________

Lørdag 9/6 kl. 14.30 - 20.00 (eftermiddagsmad og aftensmad):
2.

Navn_________________________________________________
Mail ______________________________Tlf_________________

3.

Navn_________________________________________________
Mail _____________________________Tlf__________________

Søndag 10/6 kl. 7.00 – 13.00 (morgenmad, formiddagsmad, frokost og oprydning):
4.

Navn_________________________________________________
Mail _____________________________Tlf__________________

5.

Navn_________________________________________________
Mail _________________________Tlf______________________

Økonomi og
materialer:

Du skal blot møde op på Thorup Hede Spejdercenter. Lederne sørger for materialer.

