
Bilag: 
Postbeskrivelse cookieløb

 Post 1: Spis en ‘cookie’
 Introduktion: Når man siger “ja” til cookies på nettet ved de fleste mennesker ikke,
hvad de siger ja til.

Aktivitet: Spejderne skal alle have bind for øjnene. De skal her spørges en for en,
hvorvidt de gerne vil have en ‘cookie’. Hvis spejderen svarer ja til en cookie, får de
f.eks. et stykke agurk (eller anden madvare). 

Post 2: Statistiske cookies 
Introduktion: Statiske cookies bruges især til at optimere brugervenlighed. De sørger
bl.a. for at indsamle forbrugerstatistik. Disse oplysninger kan fx. bruges til at finde de
mest populære informationer på hjemmesiden, og gøre tilgængeligheden lettere så
forbruger-oplevelsen forbedres. 

Aktivitet: Spejderne skal sammen sørge for at tingene fungere. De skal
transportere en bold gennem et rør, eller tagrende. Hver spejder får et stykke
tagrende/rør. Bolden må ikke stå stille og den må ikke falde på jorden. Spejderne
skal nu samarbejde om at bevæge bolden rundt om hytten. De er nødt til at arbejde
effektivt og få det til at lykkes. Når spejderne er i mål, skal de reflektere over,
hvordan de kan gennemføre aktiviteten bedre. Herefter får de lov at prøve igen. 

Post 3: Tekniske cookies
Introduktion: Tekniske cookies er det, der sørger for at en hjemmeside fungerer
optimalt. Det er den type cookie, der husker vores login og hvad vi f.eks. har lagt i
vores indkøbskurv, når vi shopper online.

Aktivitet: Spejderne skal udfordres i en gang Kims leg. Lederne har nemlig været
på ‘nettet’ og handlet, men nu kan de ikke huske hvad de har bestilt. Spejderne får
30 sekunder til at kigge på tingene, og skal dernæst genfortælle, hvad de har set. 

Forslag til ting: Mobil, Trøje, Taske, Sko, Jakke, Læbestift, Hårbørste,
Spejdersangbog, Neglelak, Rengøringsmiddel, Sakse, Gafler, Blyanter
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Post 4: Personlige cookies + Marketings cookies
Introduktion: De personlige cookies og marketings cookies fungere begge to ved at
følge vores “digitale spor” når vi besøger en hjemmeside. Forskellen på de to er at de
personlige cookies bruger vores digitale spor til at give os mere relevant indhold på
den hjemmeside vi er på, mens marketings cookies bruges til at finde relevante
annoncer ud fra vores interesser.

Aktivitet: Spejderne stiller sig på en række, og så skal den første spejder fra
gruppen hviske en ting, som hun selv kan lide Eks. “Jeg kan godt lide kondisko”, til
den næste. Det skal de hviske videre og videre, til den sidste som så skal tegne den
omtalte ting. Passede det til det, som den første spejder sagde? Hvilken gruppe
kan få den rigtige tegning flest gange. 
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