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Få besøg af en spejder

Hvis du tilmelder din klasse til Den 

lille spejderuge, så vil et par spejdere 

fra den lokale gruppe med glæde 

komme på besøg.

De kan give en hånd med aktivite-

terne og så kan eleverne møde en 

ægte spejder.

Alle aktiviteterne er heldigvis godt 

beskrevet og lige til at gå til, så du 

behøver ikke have erfaring med fri-

luftsliv og spejder for at være med.

Læs mere om Den lille spejderuge 

og tilmeld din klasse på  

denlillespejderuge.dk

I SAMARBEJDE MED

I Den lille spejderuge 
har børnene lært 

sig selv at kende på 
en anden måde. Nogle 
har snittet med en kniv. 
Nogle har måtte overgive 
sig til at andre bestemte. 
Det er nogle ting, som de 
ikke har prøvet før og det 
udvikler dem. Sammen 
er de kommet ud i nogle 
situationer, der er udenfor 
komfortzonen. Den lille 
spejderuge har været rigtig 
god for børnegruppen og 
for sammenholdet.” 

Dorte Lollike  
børnehaveklasseleder,  

Svend Gønge Skolen, Lundby

RYGSÆK MED 

FRILU
FTSUDSTYR 

TIL H
ELE K

LAS-

SEN FØLGER 

MED!

Vi håbe at høre fra dig

Spejdergruppe:

Navn på leder:

Email:

Telefon:
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