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Kære familiespejder

Tak for din interesse for Familiespejd i Hjortespring gruppe.
Vi mødes én søndag om måneden kl. 10-12 ved Rudelen, Gammelgårdsvej 60a, Herlev. Ind i mellem er
der et andet mødetidspunkt og –sted f.eks. i forbindelse med arrangementer fælles med hele Hjortespring
gruppen, Skovens dage eller andet. Det melder vi ud i god tid på mail og på vores hjemmeside.
Familiespejd er en afdeling, hvor børn fra 3 år til BH-klassen går til spejder sammen med deres forældre
(eller bedsteforældre).
Jeres rolle som forældre er at støtte jeres barn i at løse de opgaver og udfordringer, som det bliver stillet
over for - men ikke at gøre aktiviteterne FOR barnet . Hvis vi f.eks. skal lave en pandekagedej, så er det
barnet, der skal finde ingredienser, skål og piskeris – og selv røre dejen. De voksnes rolle er at hjælpe
barnet og f.eks. besvare spørgsmål om, hvad de enkelte ting hedder.
Et andet eksempel er, at vi som forældre altid sidder ved siden af, når barnet snitter med kniv og sørger
for, at spejderen gør det forsvarligt. Men det er vigtigt, at vi ikke kommer til at overtage opgaven – også
selvom vi kan gøre det bedre.
Med en støttende funktion, kan du som forældre hjælpe til, at dit barn lærer og udvikler sig. På samme
måde som spejderlederne hjælper spejderne – både hos Familiespejd og i de ældre afdelinger i
Hjortespring gruppe.
Møderne starter vi med at hejse flaget og synge vores familiespejdersang og råbe mikroberåbet. Vi
hjælper alle til med både forberedelse og gennemførelse af aktiviteterne og med oprydning og opvask,
inden vi igen slutter af samlet.
På vores hjemmeside http://hjortespring.spejder.dk/familiespejd kan I se mere om os, og I kan følge med i,
hvad der sker fremadrettet. Vi bruger også Facebook. Indmeldelse sker også på hjemmesiden
http://hjortespring.spejder.dk/blivspejder.
Hjortespring gruppe er en 100% frivillig forening, så vi gør meget for at nedbringe vores administrative
omkostninger og tidsforbrug, så vi kan bruge mest tid på børnene – derfor bruger vi mail og hjemmesiden
til så meget som muligt.
Du skal altid huske – at have varmt tøj på – og regntøj med, hvis vejret skulle skifte – husk, vi er altid ude
– året rundt. Hvis du har spørgsmål så skal du bare spørge.
Med spejder hilsen og på gensyn
Familiespejdergruppen
info@hjortespringspejder.dk
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