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 Ungledere og deres ansvar 

Der skal holdes sommerlejr, og de eneste som kan, er unglederne. 

Hvordan håndterer I situationen? 

1. Lader I unglederne tage alene på sommerlejr? Hvorfor/hvorfor 

ikke? 

2. Finder I på en anden løsning, hvor unglederne får mindre 

ansvar? Hvilken? 

3. Beslutter I helt at droppe sommerlejren? Hvorfor? 

Til unglederen: 

4. Hvordan ville du/I have det med at skulle være alene på 

sommerlejr uden en voksenleder? 

 

 

Der er møde, og på et tidspunkt kommer to piger op og slås. 

Unglederen er lige i nærheden. Hvordan håndterer I situationen? 

1. Lader I unglederen tage sig af slagsmålet alene? 

2. Bryder I ind, når unglederen er i gang med at tage sig af det? 

Til unglederen: 

3. Hvordan ville du/I have det med at skulle tage jer af et 

slagsmål? 

 

 

En af spejderne er blevet ungleder og nogle af lederne i ledergruppen 

mener, at unglederne godt kan være alene med en flok spirer eller 

smutter. Hvordan håndterer I situationen? 

1. Kan en ungleder stå med hele ansvaret for en flok? Begrund 

jeres svar. 

2. Hvad ville der ske, hvis der skete noget uforudset og unglederen 

stod alene? 

Til unglederen: 

3. Føler du dig klar til at stå alene med en flok? 
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 Hvordan håndterer vi andres børn? 

I har inviteret til weekendtur. Sofie har ikke selepude med til 

køreturen, hvordan håndterer I denne situation? 

1. Lader I pigen køre uden selepude? 

2. Hvad havde I gjort, hvis det var en ungleder, som skulle køre 

bilen? 

3. Hvad siger I til forældrene? 

4. Kunne situationen have været undgået? 

Til unglederen: 

5. Hvordan har du/I det med at skulle køre med et barn, hvor der 

ikke er mulighed for at finde en selepude? 

 

 

Ea er blevet sur på dig eller en af de andre ledere. Hun sviner 

dig/hende meget til og viser truende adfærd. Hvordan håndterer I 

situationen? 

1. Lader I lederen, som det går ud over tage sig af spejderen? 

2. Ville I overveje at sige til Ea, at hun ikke kan komme til spejder 

med den måde hun opfører sig på? 

3. Ville I sørge for, at der blev givet omsorg til lederen, som det gik 

ud over? 

Til unglederen: 

4. Hvordan ville du have det, hvis en spejder eller smutte svinede 

dig groft til? 

 

 

Viktoria bliver ved med at drille Julie, og Julie har givet udtryk til dig 

om, at hun bliver meget ked af det. Hvordan håndterer I situationen? 

1. Hvad kan vi gøre for at undgå sådanne situationer? 

2. Hvordan redder man sådan en konflikt ud? 

Til unglederen: 

3. Har du nogle erfaringer med, hvad der virker i sådan en 

konflikt? 

 

 

I er på sommerlejr og Katrine er meget ked af det, fordi hun har 

hjemve. Hvordan håndterer I situationen? 

1. Hvornår er der brug for, at man kontakter forældrene? 

2. Hvordan hjælper man bedst Katrine? 

Til unglederen? 

3. Har du selv som ungleder følt hjemve? 

4. Hvordan kan du trøste Katrine? 
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Der kører en debat til et ledermøde, og debatten er ved at være endt, 

og du har en fornemmelse af, at unglederen er af en anden opfattelse, 

men giver ikke udtryk for det. Hvordan håndterer I situationen? 

1. Husker I at inddrage unglederen i jeres debatter? 

2. Hvordan kan man hjælpe unglederen med at få sagt sin 

mening? 

Til unglederen: 

3. Føler du, at det kan være svært at give udtryk for din mening i 

ledergruppen? 

 

 

Ingrid er 13 år. Hun begynder at blive mere indesluttet og hun virker 

træt og kan til tider være opfarende, når vi henvender os til hende. 

Hvordan håndterer I situationen? 

1. Hvordan kan man finde ind til årsagen?  

2. Hvordan hjælper man bedst Ingrid? 

3. Skal forældrene inddrages? Og hvordan vil I evt gøre det? 

4. Hvad betyder det for de andre spejdere, at Ingrid reagerer som 

hun gør? 

Til unglederen: 

5. Ved du, hvordan du kan hjælpe Ingrid? 

 

 

Laura kommer til dig, og siger at hun ikke kan lide at være alene med 

sin stedfar. Hvordan håndterer I situationen? 

1. Ville det være en løsning at tale med Laura? Moren? Andre? 

2. Ville du være villig til være medvirkende til at løse den slags 

konflikter? 

Til unglederen: 

3. Hvordan har du det med, at pigerne kan komme i fortrolighed 

med den slags indrømmelser til dig? 
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 Den personlige sfære 

Du er til møde, og pigerne begynder at spørge ind til dit privatliv og 

hvad du lavede i weekenden. Hvordan håndterer du situationen? 

1. Svarer du på alt eller er der grænser? 

2. Føler du, at du er nødt til at fortælle om dit privatliv? 

Til unglederen: 

3. Ville du have lyst til at svare på alt om dig selv, f.eks. om du har 

en kæreste eller hvad lavede du sidste weekend? 

 

 

Spejderne er på hike og da en bil kører forbi jer, dytter nogle unge 

drenge og råber efter jer. Hvordan håndterer I situationen? 

1. Hvordan er det at blive råbt efter på den måde? Kan man gøre 

noget ved det? 

2. Hvordan tager man en samtale med spejderne om sådan nogle 

situationer? 

Til unglederen: 

3. Har du oplevet at blive råbt efter?  

4. Hvordan har du det med det? 

 

 

Du går tur i byen og du ser én af dine spejdere. Du ved, at hun har set 

dig. Hvordan håndterer du situationen? 

1. Hvem skal vinke først? 

2. Skal man altid hilse på en spejder? 

Til unglederen: 

3. Er der situationer, hvor du synes det ikke er rart, at sige hej til 

en spejder? 

 

 

Der skal holdes sommerlejr, og en af voksenlederne tager sin mand 

med. Han skal sove sammen med alle de andre ledere. Hvordan 

håndterer I situationen? 

1. Hvad ville I synes om at skulle sove i samme rum som manden? 

2. Hvordan ville I foretrække, at manden var med på lejr? 

Til unglederen: 

3. Hvordan ville du have det i sådan en situation? 

 

 

Der skal holdes sommerlejr og Malou bliver afleveret af sin mor, som 

giver dig en salve, som skal smøres på Malou dagligt. Salven skal også 

smøres på intime steder. Hvordan håndterer I situationen? 
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 1. Gør det en forskel om Malou er spire, smutte, spejder eller 

senior? 

2. Er det en opgave du ville påtage dig? 

3. Hvilke problemer ville det skabe, hvis I ikke påtog jer opgaven? 

TIl unglederne: 

4. Ville du føle dig komfortabel med at skulle gøre sådan noget? 

 

 

To 9. klasses spejderpiger snakker om, at de har været til fest i 

weekenden og du hører at de har prøvet at ryge Hash. Hvordan 

håndterer I situationen? 

1. Hvad gør du, når du hører deres samtale? 

2. Skal forældrene indblandes? 

3. Hvornår kan man reagere, når det f.eks. foregår uden for 

spejder? 

Til unglederen: 

4. Har du hørt om andre lignende tilfælde i området og hvad 

vil/kan du gøre ved det? 
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 Samarbejde med forældrene 

Emilies forældre kommer altid et kvarter før mødet slutter og dytter 

gentagende med sin bil. Det forstyrrer de andre piger og Emilie, og I 

har før prøvet at sige til forældrene, at de skal vente til mødet slutter. 

Hvordan håndterer I situationen? 

1. Ville I sende Emilie med besked til forældrene? 

2. Ville du gå ned og tage snakken med forældrene igen? 

Til unglederen: 

3. Hvordan ville du have det med at skulle gå ud og sige noget til 

forældrene? 

4. Giver det anledning til yderligere refleksioner? 

 

 

Der skal holdes sommerlejr, men en pige har ikke fået lov til at komme 

med af sine forældre, selvom hun gerne vil med. Hvordan håndterer I 

situationen? 

1. Hvordan kan man undersøge, hvad grunden er, til at pigen ikke 

må komme med? 

2. Hvordan kan man hjælpe med at motivere forældrene til, at 

deres pige kan komme med på sommerlejr? Og skal man 

overhovedet forsøge dette? 

3. Hvad ville det gøre af forskel for gruppen, hvis hun fik lov til at 

deltage? 

4. Ville dilemmaet se anderledes ud hvis pigen var: Fra en familie 

der ikke har råd? Af anden etnisk herkomst? Fra en familie med 

travle karriereforældre? Find gerne selv på flere. 

Til unglederen: 

5. Hvordan ville du kunne forklare forældrene, at deres pige får 

meget ud af at være med på sommerlejren? 

 

 

Mor Lotte kommer i bil for at hente Emilie fra spejdermøde, du 

opdager/mistænker, at hun er påvirket af alkohol. Hvordan håndterer I 

situationen? 

1. Hvordan ville det være at skulle irettesætte en beruset person? 

2. Hvad skal der til, for at tage fat i politiet? 

Til unglederen:  

3. Hvad vil du gøre i sådan situation? 
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 De sociale medier 

Nogle spejdere har oprettet en gruppe på Facebook for troppens 

spejdere. Du bliver inviteret med i gruppen. Hvad synes du om det? 

1. Er det fint at være på de sociale medier med sine spejdere? 

2. Er det fint at kunne følge med i, hvad der sker inde på gruppen 

uden at være en aktiv del af gruppen? 

3. Vil der være en nemmere kommunikation mellem spejdere og 

ledere over de sociale medier? 

Til unglederen: 

4. Ville du være venner på Facebook med dine spejdere/smutter? 

 

En ungleder har opdaget, at nogle af pigerne har skrevet meget grimt 

om en anden spejder inde på et socialt medie. Hvordan håndterer I 

situationen? 

1. Hvordan kan I som ledere være med til at danne pigerne i god 

opførsel på de sociale medier? 

2. Hvornår kan man som leder gribe ind, når mobning foregår på 

de sociale medier? 

• Når det er i en Facebook gruppe med spejderne 

• Når det er en gruppe uden for spejderregi 

Til unglederen: 

3. Hvis du havde direkte adgang til der, hvor mobningen sker, ville 

du så bryde ind? 

 

Det er sommerlejr og I er taget ud og bade. Nogle piger tager billeder 

af badeturen og lægger dem på de sociale medier. Hvordan håndterer I 

situationen? 

1. Har I noget imod at blive taget billeder af? 

2. Er der grænser for, hvilken slags billeder, som må blive lagt op 

på de sociale medier? 

Til unglederen: 

3. Hvad kan man gøre for at undgå eller løse sådan et problem 

 

Nogle unge spejdere er på TikTok og de sidder og snakker om det. En 

af dem taler bl.a. om, at nogle voksne mænd har spurgt dem om, de 

ville vise noget af deres krop. Hvordan håndterer I situationen? 

1. Taler med pigerne om sikkerhed på de sociale medier og om 

personlige grænser 

2. Taler med pigen om det bagefter 

3. Tager en snak om det i ledergruppen inden pigerne involveres 
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Til unglederen: 

4. Har du selv prøvet en lignende situation og hvad ville du evt 

have ønsket andre havde gjort? 

Der holdes heldagsmøde og forældrene er inviteret med. Nogle 

forældre tager billeder af spejderne og lægger det op på de sociale 

medier. Hvordan håndterer I situationen? 

1. Beder forældrene fjerne dem igen 

2. Fortæller forældrene når de tager billeder, at det ikke må 

lægges på private sociale medier 

3. Hvordan håndterer I situationen hvis I har eller får medlemmer, 

der ikke må fotograferes og lægges offentligt på f.eks.. mails 

eller gruppens egne kanaler (Hjemmeside, Facebook side og lign) 

Til unglederen 

4. Hvordan vil du have det med at konfrontere forældre med at de 

skal fjerne billeder eller helt lade være med at tage dem? 

 


