DEN RØDE TRÅD:
1. Indsatsområder: skabelse af en RØD TRÅD som grundlag
for det faglige arbejde i de enkelte grene.
Kort beskrivelse af det ønsket faglige niveau en spejder skal
kunne, ved en oprykning til ny aldersgren. Dette skal som
udgangspunkt ligge til grundlag for programplanlægningen i
de enkelte grene, samt en ønsket normering af ledere i den
enkelte afdeling, så sikkerhedsniveauet og det faglige
arbejde er forsvarligt.
DEN RØDE TRÅD PLANLÆGGES TIL AT FÅ ET SERVICE TJEK
HVERT ÅR PÅ LEDERWEEKEND.

Rød tråd for ledere i Hjortespring
• Det forventes at en leder
kan undervise, universal i
spejderfærdigheder.
• Det forventes at en leder
holder sig opdateret, på det
faglige område igennem
kursus og intern
undervisning.
• Det forventes at 1 leder pr
gren. deltager, i ALLE
fællesarrangementer.

• Det forventes at, man som en del
af et lederteam, er deltagende på
flest mulige grenmøder for den
enkelte gren man tilhører.
Herunder deltagelse i
Divisionsmøder for grenen med 1
repræsentant. Samt gruppens
ledelsesmøder.
• Det forventes at en leder,
deltager i den planlægning som
er i den enkelte gren, med bedst
mulige deltagelse.

Rød tråd for alle i Hjortespring
• At løfte i flok, for at
fællesskabet fungere bedst
muligt.
• At være en god kammerat og
vise hensyn til andre.
• At værne om naturen
• At hjælpe andre
• At gøre sit bedste ALTID
• At være til at stole på
• At høre andres meninger og
danne sine egne
• At tage medansvar i familie og
samfund

• At være behjælpelig
• At være god til at modtage nye
spejdere i vores gruppe.
• At komme med gode ideer, til
udviklingen af spejderarbejdet
i gruppen.

Rød tråd for klanen i Hjortespring
• Er selvkørende i deres egen
programplanlægning.
• Informere gruppen om deres
program.
• Planlægge og udføre fede møder
for andre grene.
• Et aktiv for gruppen.
• Deltage i kursus sammen med
ledelsen.
• Planlægge og udføre møder og
ture

• Kunne indgå i dialog med
gruppeledelsen.
• Kreative og iderige
• Holdninger til spejderarbejdet
• Kunne tage ansvar for gruppens
udvikling.
• Synlige i fællesgruppe
arrangementer.

Rød tråd for troppen i hjortespring
• Kan selv planlægge et møde
• Grundlæggende
færdigheder,bål,1.hjælp,
besnøringer og orientering.
• Ansvar for en del aktivitet.
• Positive og har en åben tilgang til
aktiviteten.
• Udendørs overnatninger. Hele
året rundt.
• Deltage i fællesskabet i klanen.

Rød tråd for junior i Hjortespring
• Skal kunne basale knob og
besnøringer
• Kunne modtage en fælles besked
• Skal have kendskab til spejder
leder spejder.
• Skal have sovet ude og kunne
tage på ture udendørs.
• Tænde bål
• Kendskab til 1. hjælp
• Kort og kompas kendskab

• At være en god ven og kunne løse
en konflikt i patruljen.
• Har prøvet at slå et telt op.
• Kan pakke rygsæk selv.
• Sikkerhedsbeviserne. Kniv-savøkse.

Rød tråd for mini i Hjortespring
•
•
•
•

Kunne håndtere en kniv og sav
Kunne basale knob:
Råbånd, flagknob og 4 knob
Havde prøvet at tænde et bål
og bål færdigheder.
• Skal kunne komme, når fløjten
lyder.
• Stå stille og modtage en fælles
besked og forstå denne.
• Stille spørgsmål, hvis man ikke
forstår beskeden.

• Kendskab og forståelse for
patrulje systemet.
• Verdenshjørne kendskab
• Kunne pakke sin egen rygsæk.

Rød tråd for familie/Mikro i
Hjortespring
• Skal være renlige og kunne gå
selvstændigt på wc
• Skal være selvhjulpen.
• At være en god ven
• Passe på naturen
• Skal kunne binde en knude og
må gerne kunne binde 1.
knob.
• Skal være trygge omkring
værktøj- så som kniv.
• Bålregler

• Kunne stå stille eller sidde og
modtage en fælles besked.
• Store familie spejdere skal have
øvet, fravær af forældre.
• Have været med til at pakke en
rygsæk, med forældrene.

Rød tråd for bestyrelsen i Hjortespring
• Sikre rammerne for at ledelsen
kan prioritere spejderarbejdet.
• Bestyrelsen er meddeltagende på
fællesarrangementer i gruppe
regi.
• Økonomisk ansvarlig

• 2-4 møder om året er
forventeligt.
• Beslutningsmøder/
udviklingsmøder.

