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PLANLÆG  
OG FORDEL 

OPGAVERNE

1. PLANLÆG KAMPAGNEN 
Fastsæt en kampagnedag i uge 13 og læg det 
indledende møde ind i flokkens program. 

2. SÆT DIG IND I KAMPAGNE- 
MATERIALET 
Du finder alt, du skal bruge til Medlemskam-
pagnen på www.pigespejder.dk/kampagne. 
Sæt dig godt ind i aktivitetsbeskrivelserne 
og afprøv gerne aktiviteterne med de store 
spejdere inden åbent hus. 

3. AFHOLD INDLEDENDE MØDE 
Afhold det indledende møde et par uger 
inden jeres åbent hus og brug mødet til 
at forberede invitationer til spirerne og 
grønsmutternes veninder. 
 
4. GØR OPMÆRKSOM PÅ JERES 
ÅBENT HUS 
På www.pigespejder.dk/kampagne finder du 
skabeloner til invitation og pressemeddel- 
else, som kan sendes til lokalavisen inden 
åbent hus. Du finder også diverse materialer 
til Facebook og Instagram. 

5. FORBERED ÅBENT HUS 
Der er mange opgaver i forbindelse med af-
holdelsen af åbent hus, så sørg for at fordele 
opgaverne og kald på hjælp. Se gode råd til 
opgavefordeling på modsatte side. 

6. AFHOLD ÅBENT HUS 
Byd velkommen og tag godt imod jeres  
gæster. Husk også at tale med deres foræl-
dre, når de afleverer pigerne. Rejs verden 
rundt sammen og oplev sjove aktiviteter, der 
sætter fokus på kvinders rolle i den tekno-
logiske udvikling. Slut af med at sige tak 
for besøget og for en rigtig sjov dag, og giv 
gæsterne en pose med hjem med gruppens 
program, forældrefolder og andet pigespejd- 
ermerchandise. Send efterfølgende en mail 
til forældrene med indmeldelseslink. 

7. FORTÆL OM EN GOD DAG 
Send pressemeddelelse til lokalavisen og 
fortæl om et sjovt åbent hus. Du finder ska-
belon til pressemeddelelse på  
www.pigespejder.dk/kampagne. 

8. BYD VELKOMMEN I GRUPPEN 
Planlæg spejdermøderne efter åbent hus, så 
I tager godt imod de nye pigespejdere. Sjove 
spejderaktiviteter med bål og fællesskab er 
altid en god idé.

FÅ EN SUCCESFULD  
KAMPAGNE
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FORÆLDREVÆRT

Når I afholder jeres event, er det ikke kun en masse spændte piger, der snuser til spejder. Det 
er i allerhøjeste grad også deres forældre. Undersøgelser af børns valg af fritidsaktiviteter 
viser, at helt frem til 10-års alderen er det forældrene, der har størst indflydelse på det valg. 
Derfor skal I tage godt imod dem, når de afleverer og henter deres pige. Sørg for, at der er to-tre 
stykker, der påtager sig rollen som “forældrevært” under eventen. De skal henvende sig venligt 
til forældrene, introducere pigespejderne og selvfølgelig svare på forældrenes spørgsmål. Husk 
også at tilbyde en kop kaffe eller lignende.

Det er også forældreværtens rolle at indhente navn og email på de nye forældre. Brug evt. ske-
maer fra pigespejder.dk/kampagne.

TOVHOLDER

Sørg for, at der er en i gruppen, der har det 
overordnede overblik over kampagnens 
elementer og som sikrer, at I kommer suc-
cesfuldt i mål på dagen. 

MEDIEAGENT

Udnævn en medieagent. Det er hende, der 
er ansvarlig for at sende pressemeddelel-
ser og gøre reklame på Facebook og Insta-
gram, koordinere ophæng af plakater og få 
invitationer ud til lokalområdets piger. 

AKTIVITETSANSVARLIG

Det er en rigtig god ide at have en person, 
der er ansvarlig for aktiviteterne til kam-
pagnen. Hun sørger for at kalde på den 
hjælp, der er brug for både før og under 
eventen. Prøv gerne aktiviteterne af med 
de store spejdere inden eventen. Så er de 
måske motiverede til at deltage på selve 
kampagnedagen.

FORÆLDREHJÆLP

Få jeres spejderes forældre, gruppebesty-
relsen eller andre voksne til at hjælpe på 
selve dagen. De kan stå poster, lave kaffe til 
de nye forældre og andet praktisk arbejde. 
Husk at gøre det tydeligt, hvad de skal lave 
på dagen.

Med forældrenes hjælp får ledere bedre 
tid til at tale med de nye forældre og have 
overblik.

SPEJDERHJÆLP

Inddrag tropspejderne og giv dem ansvar 
for et element under eventen. De kan for 
eksempel stå på post. 

Brug et par spejdermøder inden eventen på 
at afprøve alle aktiviteterne, så spejderne 
ved, hvad hver post går ud på. 
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