Hej Junior spejder. og jeres forælder.
Nu starter vi endelig op igen efter en dejlig sommer.
Nogle af jer har være juniorer i nogle år, og nogle af jer er lige rykket op, men hvad vil det sige at
være junior?
Det vil sige at man skal kunne klare sig selv uden hjælp fra en voksen med de nære ting.
Derfor vil vi inddele jer i patruljer, hvor I skal samarbejde, og løse de udfordringer I kommer ud for.
Det er vigtigt at du altid er beredt, og det vil sige at hvis du har en uniform og en dolk, så medbring
det hver gang, men det er også vigtigt at du har tøj på til at kunne være uden for i alt slags vejr, til
alle møder. Afbud til møder må meget gerne meldes på gruppens FB side.
Når man er juniorer bliver der forventet noget mere af en!
• Vi vil skabe rammerne for et godt fællesskab, men vi forventer at du hjælper med til at alle
har det godt, og at du er en gode spejderkammerater.
• Vi vil udfordre dig ved at lave et spændendt program, men vi forventer at du deltage
aktivt.
• Vi planlægger turer hvor man skal sove i telt eller hytte, men vi forventer at du er klar til at
deltage i dem.
• Oplevelser: gennem forløb, tilpassede udfordringer, alderssvarende fantasirammer, sjov og
begejstring på ture, ugentlige møder og lejre.
• Learning by doing: Vi skal opleve både at planlægge og udføre aktiviteter
selv.
• Friluftsliv: Det gode juniorspejderarbejde foregår udenfor, hvor der er
plads til at hoppe, løbe, forundres, betages, larme og klatre. Friluftsliv er
den perfekte ramme for juniorspejderens eventyr.
• Værdier: Vi arbejder ud fra spejderloven, og vil løbende snakke med juniorerne om disse
vigtige punkter
• Patruljeliv: En patrulje i juniorgrenen består af ca. 7 spejdere, har en patruljeleder og en
patruljelederassistent og er en fast lille gruppe, der giver tryghed for den enkelte.
Juniorspejderne løser næsten selvstændigt opgaverne med juniorlederen som vejleder og
igangsætter, de samarbejder om at løse opgaver og giver hinanden lov til at bruge sine
egne evner.
• Medbestemmelse: Juniorspejderne skal være med til at bestemme. Medbestemmelsen
kommer til udtryk igennem det at lade dem uddelegere opgaver på møderne og selv få
idéer, planlægge og udføre idéerne og opleve konsekvensen af de valg, de tager.
• Færdigheder: Der vil igennem året blive fyldt på med nye færdigheder der vil gøre
juniorerne i stand til at flytte grænser, og dermed få nye spændende oplevelser.
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