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21. januar 2009

Spørreskjema til foresatte med barn i 1. Slattum
1. Slattum er en speidergruppe med lange tradisjoner, og mange faste arrangementer. Gruppa har i de
senere år hatt en stabil lederstab, men noen av lederne ønsker nå å omdisponere fritiden sin litt. Vi
sender derfor nå ut dette spørreskjemaet, med sikte på å undersøke to ting: For det første; hvilke
aktiviteter speiderne liker best (og som vi dermed bør konsentrere oss om, hvis vi må prioritere).
Dernest søker vi en oversikt over kompetanse og interesse blant foreldre og foresatte, for lettere å
kunne involvere flere i speiderarbeidet. For å eksemplifisere mulige bidrag har vi tatt med litt
bakgrunnsinformasjon om aktivitetene i speideren.
Undersøkelsen gjennomføres i regi av foreldreforeningen. Det er ikke meningen å endre gode
tradisjoner, men å få en oversikt over ønskene fra dagens speidere og foreldre. Resultatene av
undersøkelsen kan også tjene som grunnlag når vi drøfter hvordan vi foresatte kan bidra til å
opprettholde det gode tilbudet for speiderne i 1. Slattum.
Bakgrunnsinformasjon om aktiviteter i speideren
Speiderprogrammet består av fem hovedtemaer:
FRILUFTSLIV – kart og kompass, mat i naturen, førstehjelp, generell kunnskap om å klare seg ute i
naturen.
SAMFUNNSENGASJEMENT – trening i medbestemmelse, naturvern/gjenbruk, generell kunnskap
om demokratiske verdier i samfunnet, engasjement i nærmiljøet, bli kjent med andre
kulturer.
VENNSKAP – lære å fungere i grupper med andre, konfliktløsing, bli kjent med speidere fra inn- og
utland.
KREATIVITET – praktisk arbeid; bruke hendene, lære å bruke ulike materialer og redskaper,
elektronisk utstyr, knuter, ”vitenskaplige” eksperimenter, dramatisering, musikk med mer.
LIVSKVALITET – bli kjent med verdigrunnlaget i speideren og ellers i samfunnet, egenutvikling,
kunnskap om ulike trossamfunn, rusmidler, hygiene. Lære seg selv og andre bedre å kjenne.
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I tillegg til dette er det en hel rekke fordypningsmerker innen disse emnene, som tar for seg mer
konkrete temaer som for eksempel foto/film, FN, dyrekjennskap, orientering, drama og baking.
Interesserte kan lese mer om programmet og merkene på www.speiding.no.
Punktene i speiderprogrammet er grunnlaget for speiderbevegelsens ulike aktiviteter. Det varierer
hvor mye de forskjellige punktene vektlegges, da dette avhenger av de tilgjengelige ressurser. Ofte vil
én aktivitet berøre flere av punktene.
Som denne korte progamoversikten viser, er det nesten ikke grenser for hvilke evner og kompetanse
speideren kan nyttiggjøre seg! Dermed er det helt sikkert noe du kan bidra med – det viktigste er at du
har lyst å formidle noe til speiderne.
Vi setter derfor stor pris på om du/dere og deres speidere tar dere tid til å fylle ut følgende
kartleggingsskjema:
Svar fra speidere i troppen:
Rangér følgende arrangementer etter interesse (1 er mest interessant, 9 minst).
Aktivitet

Rangering Eventuell kommentar

Bygdehaik
JOTA/JOTI
Pinsehaik (kanotur)
Kretskonkurranse (og evt. NM)
Nordia-arrangementer
«Vanlige» troppsmøter
Vinterkurs på Nythun
Troppsturer (med overnatting)
Speideraksjonen
Hvor ofte synes du det bør være troppsmøter?

Hvor ofte synes du det bør være patruljemøter?

Hva slags temaer er det mest gøy å jobbe med i speideren?
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Svar fra speidere i flokken (gjerne med litt hjelp...):
Hva slags forventninger har du til speideren?

Hvilke av de faste aktivitetene i troppen (se forrige side) kjenner du til?

Hvor ofte synes du det bør være flokkmøter?

Hva av det vi gjør på møter er mest morsomt?

Svar fra foreldre (både dere med barn i flokk, og i tropp):
Hva av alt det du kan, tror du speidere ville kunne synes var interessant å lære?

Ville du vært positiv til å lære dette bort (for eksempel på et flokk- eller troppsmøte, eller en tur), hvis
du fikk spørsmål om det?

Hvordan kan du som foresatt ellers bidra til å gjøre 1. Slattum bedre?

Mitt/våre navn:

Jeg/vi nås på telefonnummer:

Med vennlig hilsen
for foreldreforeningen Speidernes venner

Marianne Tveter
leder
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