Hej nye og gamle Minispejder
Her kommer et lille velkomstbrev fra dine miniledere.
I den nærmeste fremtid vil I delt ind i patruljer – ilden, luften, vandet og jorden.
Hos minierne arbejder vi rigtig meget i patruljerne og spejderne øver sig i at spørge deres
patruljeleder og de andre i patruljen om hjælp, før man spørger en voksen.
Men selvfølgelig kan man også spørge en voksen ….og de voksne hos minierne er:

Anne-Dorte

Snus

Rikke

Anders

Hans

Lidt om os ledere:
Anne-Dorte studerer til pædagog og har en datter som netop er blevet mini-spejder. Desuden venter
Anne-Dorte en lille ny i meget nær fremtid.
Snus er pædagog i en 0-6 års daginstitution. Begge hendes piger har været spejdere, den ene er
stadigvæk klanspejder og hendes mand er aktiv i gruppen bl.a. som hyttemand og i arbejdspatruljen.
Rikke er kostfaglig eneansvarlig og arbejder i køkkenet i en vuggestue. Hun kommer ud af en
spejderfamilie fra Frederikshavn.
Anders, som er mini’ernes nyeste spejderleder, har arbejdet som tømrer i mange år og er nu sælger i
en tømmerhandel. Anders elsker at bygge noget udenfor og vise hvordan man gør. Han har en datter i
junior-grenen og en datter som er FDF’er.
Hans er også nyere spejderleder og arbejder til dagligt i et testcenter. Har en datter i familiespejder og
en søn i mini-grenen.
Minilederne bor i Nørresundby eller tæt på, de fleste af os har været spejder i mange år og vi synes
alle fem, at det er SÅ fedt at være miniledere☺

Information til dig og dine forældre:
Som minispejder får du et program, som gælder for et halvt år ad gangen. Her kan du se, hvad vi skal
lave på de enkelte møder og du kan se, om du skal have noget særligt med.
Dertil sender vi tit en service-sms til dine forældre, hvis der er noget du skal huske.
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Informationerne kan også komme via medlemsservice. Så forældre, husk at tjekke at alle jeres
oplysninger i medlemsservice er korrekte☺.
Husk det er jeres forældremail, der skal stå ved forældre/jer selv (og der skal ikke stå nogen mail
under barnet, medmindre de har deres egen mailadresse! I finder medlemsservice på
medlem.dds.dk)
Info fra minispejderne sendes ofte fra Rikke Marie Rusgaard, så hold øje med beskeder fra hende
(også i spam-mail, hvor de desværre nogle gange ender…)
Afbud til møder og spørgsmål kan sendes via SMS til Rikke. Vi svarer så hurtigt det er mulig, men
husk vi også har familie og jobs, så hav lidt tålmodighed☺.
Vi svarer ofte ikke vores mobiler under møderne, da vi der har travlt med spejderne – men vi vil gerne
tale efter mødet. Hvis jeres barn har allergi eller andre ting der er nyttige for os at vide, så giv endelig
lyd.
Forventninger til dig og dine forældre:
Da vi har så mange spejdere, vil vi gerne frabede os at I tager noget med til fejre børnenes
fødselsdage. Dette skyldes der går relativ meget tid med at dele ud af vores sparsomme spejdertid. Vi
vil meget gerne synge fødselsdagssang inden vi synger af ☺
Medmindre andet er meldt ud, holder vi møde hver mandag fra 18.30-20.00. Vi vil gerne have, at du
kommer til tiden, da vi starter spejdermøderne med en forklaring på, hvad der skal ske på mødet.
Hvis du er forhindret i at deltage i et møde, så husk at melde afbud til lederne (gerne på SMS og i så
god tid som muligt)
Husk også at tage tøj på som passer til vejret, da vi oftest vil være udendørs i hele eller dele af mødet.
Til møderne skal spejderne have uniform og tørklæde på.
I uniformslommen skal spejderen have: papir, blyant, sikkerhedsnål, grenbog og spejdersangbog.
Hvis du ikke har en sangbog, er det et rigtig godt ønske til fødselsdag, jul eller advent☺ (Grenbogen
får du udleveret af spejderlederne i løbet af efteråret). Husk også klemmen med navn på dit tørklæde
– den kan blandt andet bruges til at sætte i din kop hvis vi får varmt at drikke så du kan huske vis kop
der er din.
Til mini skal du være klar til at sy en masse mærker på uniformen, for vi vil rigtig gerne tage en masse
seje spejdermærker☺
Vi glæder os til at spejde med jer☺
Spejderhilsen Minilederne

Leder telefonnumre:
Rikke……………2984 7895
Anne Dorte….8130 3197
Snus…………….2298 8530
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Vil du vide mere om, hvad vi laver som Minispejder?
Den Røde tråd: Hos minierne, som er børn i 2. & 3. klasse, arbejder vi videre på det, som børnene
har lært hos mikroerne, men naturligvis kan børn, som først starter til spejder som mini, deltage☺
Som mini-spejder lægges der op til at spejderne kan klare flere af opgaverne selv, evt. med hjælp fra
en leder. Vi fokuserer på samarbejdet, god opførsel og hjælpsomhed i patruljerne. For at komme i
mål med opgaverne må spejderne fordele opgaverne imellem sig. ”Hvem er god til det og hvad kan jeg
hjælpe med”. Det gælder om hjælpe hinanden og tænke på andre.
Hvis minierne skal lave snobrød bliver patruljerne først instrueret i, hvordan man laver bål og får nogle
gode fif af lederne. Så prøver de selv at tænde bål i patruljerne – nogle gange lykkes det, andre gange
ikke…. Så går lederne ind og støtter hver enkelt patrulje, så det altid ender i succes og alle kan nå at
lave et snobrød☺
Hos minierne laver vi den møde-model, at vi starter mødet med at børnene bliver instrueret i
dagens opgave og derefter skal børnene i patruljer selv løse opgaven. Det kan eks. være at bygge en
stridsvogn af rafter, det kan være at samle en Trangia og koge suppe på det, at grave et bålsted eller
løsning af koder.
EKS: Lederne instruerer børnene i, hvordan man laver en stridsvogn – de ser en leder binder
besnøringerne og får derved både SET og HØRT hvordan man gør. Derefter skal de selv prøve kræfter
med at bygge stridsvognen i patruljerne (evt. med lidt lederhjælp) og til slut LEGER vi selvfølgelig med
stridsvognene.
Leg er en vigtig del af miniarbejdet, og vi tænker altid det legene ind i møderne. Selv om vi lærer
noget, som vi som spejdere skal bruge i lejrlivet, så må det gerne være sjovt, skørt, sejt eller munde ud
i en leg eller konkurrence…. Eller munde ud i at man får ”noget med hjem” – det kan mini-spejdere godt
li´☺
Hos minierne har vi 4 patruljer og vi er 5 ledere. Det gør, at vi ofte kan lave 4 baser med en leder på
hver base og så roterer de 4 patruljer mellem de 4 baser. Det er en god model, da børnene lettere kan
fordybe sig i opgaverne, når der ikke står 4 patruljer oveni hinanden☺ Dette giver også mulighed for
variation på spejdermødet, så mødet indeholder forskellige elementer og det ikke bliver for
ensformigt.
Forældre i Nørresundby Spejderne
Der findes en Facebook side for forældre i Nørresundby

Spejderne som kan anvendes til at koordinere samkørsel
til arrangementer, spørge om gode råd, sælge eller forære
aflagte spejderting. Man kan altså ikke stille spørgsmål til
lederne vedrørende ugens program, weekenden turen,
melde afbud mv.
QR-koden til højre er link til denne Facebook side.
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