
Jeres barn skal på spejdertur!

Spejderture er en vigtig del af spejderlivet. Her sammentømres gruppen,

venskaber opstår og vi som ledere får en bedre fornemmelse for hver enkelt

spejder i hyggelige rammer. Spejderturene er derfor meget vigtige for

spejderlivet hvor vi ofte arbejder videre med de ting vi har lært og vi håber at I

støtter jeres barn I at prioritere dem! Hver gang jeres barn skal prøve noget

nyt vil det som oftest være forbundet med en vis nervøsitet både for børnene

og jer som voksne. Her er det vigtigt at slå fast at en spejdertur er ikke nogen

overlevelsestur! Vi tager afsted for at have en hyggelig og sjov tur sammen

med jeres børn og vil gøre alt for, at de får en succesoplevelse og et godt

minde fra turen.

Pakning af rygsæk

Det er svært at pakke en rygsæk, især de første 100 gange. Vi har derfor lavet

en vejledning du kan finde her: Pak din rygsæk, hvor du også kan finde

pakkelister. Lad spejderen pakke deres egne ting så de ved hvad der er i

tasken og hvor det er!

Hjemve

Alle børn tackler det at sove ude uden deres forældre forskelligt. Savn er

uundgåeligt men der er ingen tvivl om at for både forældre og børn er det en

vigtig del af livet at øve adskillelsen. Rigtig meget kan gøres for at undgå den

værste savn:

● Lad være med at lave en aftale om, at "de bare skal ringe, hvis der er
noget - så skal vi nok komme og hente jer...". For det første skaber I en

https://spejdernepaaholmen.dk/pak-din-rygsaek


forventning om, at der kan ske noget slemt som man får brug for
forældre til at løse, for det andet fastlåser I deres tanker på den sidste
udvej (at de skal hjem) og i 9 ud af 10 tilfælde er det umuligt at
overvinde hjemve på den baggrund.

● Lav hellere en aftale med os om numre m.v., og aftal med spejderne, at
de skal have det skægt, hvilke bamser de skal have med, hvem de skal
sove ved siden af osv. Start snakken om spejderturen i god tid om hvor
man maler et billede af de ting de skal opleve, spise, at de får det
skægt, hvilke bamser de skal have med hvem de skal sove ved siden af
osv. Øv også gerne at barnet sover hos en kammerat og ros barnet for
at gøre forsøget.

● Tro det eller ej, men når vi først er afsted - og humøret, aktiviteter og
kammeratskabet er i højeste gear - ja, så glemmer man alt om
forældrene derhjemme.

Allergier eller særlige hensyn:

Hvis der er særlige forhold så snak med jeres leder om det – eller send en

mail. Det skal helst ikke ske, når turen starter og lederne er fuldt ud optaget

med at tage imod alle spejderne. Spejderne har ingen mobiltelefoner med – vi

ledere vurderer om vi har brug for at snakke med jer.

Vi glæder os til at have jeres spejder med til en masse oplevelsesrige ture

fremover!


