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Til lederne
I år støtter Spejderhjælpen op om arbejdet mod vold i danske hjem. Det gør vi i samarbejde med Mødrehjælpen, der har udviklet hjemmesiden https://erduokay.dk/moedrehjaelpen, som guider børn, der oplever vold og voldsomme konflikter i hjemmet, til at få hjælp1.
Vi håber, at samarbejdet kan føre til, at spejdere i hele Danmark får en bedre viden om hvad vold er, og hvad man kan gøre, når man oplever at man selv eller ens gode kammerat oplever vold i hjemmet.
Det er også vores forhåbning, at ledere i grupperne bliver opmærksomme på emnet og måske tager en snak om emnet ved et ledermøde.
Det er vigtigt at forebygge mistrivsel hos børn og unge ved blandt andet at sætte svære emner på dagsord og tale om hvordan man kan
sikre at de børn, der går til spejder i ens gruppe lever i trygge rammer, både til spejder og andre steder.
Statistisk set er der mindst to elever i hver klasse, der bliver udsat for vold derhjemme2. Så det er meget muligt, at der også er børn i jeres
spejdergruppe, der oplever psykisk eller fysisk vold i hjemmet. Derfor er det vigtigt at kende til, hvad vold (både psykisk og fysisk) er, og
ikke mindst hvad man kan gøre, når man oplever en spejder viser tegn på mistrivsel.
Spejdermetoden handler om, at aktiviteter skal være udfordrende, men også afstemt med spejdernes modenhedsniveau, og at man skal
lære noget af dem. Emnet kan godt være svært for den enkelte spejder.
Vi anbefaler derfor, at de yngre spejdere ikke arbejder så konkret med mistrivsel og definitioner af vold i hjemmet, men mere med hvordan
man gerne skal have det derhjemme, og om de kan se på deres venner, om de har det godt derhjemme. Budskabet er, at hvis de kan se, at
en ven ikke har det godt hjemme, skal de sige det til en voksen - det kan være en forælder, lærer, spejderleder eller en helt tredje.
Det vigtigste er, at de ved, at når et barn er ked af det gennem noget tid, over noget der sker derhjemme, så er det de voksnes ansvar.
Når spejderne bliver lidt ældre, kan man tale med dem om hvad vold er, og hvordan man skal reagere, hvis der er nogen i ens omgangskreds der oplever vold i hjemmet.
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Korpsene har lidt forskellige retningslinjer om emnet. Et godt eksempel er de generelle anbefalinger fra Det danske Spejderkorps Tryghedsvejledning:

”Lederens rolle ved mistrivsel, krænkelser og overgreb
Som spejderledere er vi i tæt kontakt med børn og unge og kan opleve, at de betror sig til os ved at fortælle om dårlige oplevelser eller
mistrivsel. I den type situationer er det vigtigt, at man som leder lytter til, hvad spejderen fortæller og tager spejderens signaler alvorligt.
Når en spejder fortæller en leder om problemer i spejderens hverdag, skal man følge nogle generelle anbefalinger:
• Skab ro og rum så spejderen oplever anerkendelse og føler sig imødekommet. Det kræver overvindelse at åbne op om noget, der
er svært at tale om.
• Vær rolig og åben og undlad at dømme eller tale om skyld.
• Sørg for at handle på de ting du får at vide. Involvér andre ledere i din enhed eller søg hjælp fra andre i spejderfællesskabet.
Og husk på, at du altid kan tage kontakt til korpskontoret, hvis du er i tvivl om, hvad du bør gøre.

Underretningspligt og tavshedspligt
Det er vigtigt at respektere fortroligheden overfor spejdere, som betror os med oplevelser og hændelser, hvad enten det
er i spejderregi eller i anden sammenhæng. Husk dog, at vi ikke har tavshedspligt, hvis underretningspligten kræver, at vi
agerer på den viden, vi får i samtalen med spejderen. Vi er som frivillige, ligesom alle andre borgere i Danmark, selvfølgelig underlagt straffelovens generelle bestemmelser om uretmæssig videregivelse af personlige oplysninger.”
Der er meget hjælp at hente fra både korpskontorer, hjemmesider og FagTelefonen under Børns Vilkår (tlf. nr. 35 55 55 58).
Husk at børns trivsel er de voksnes ansvar, men det behøver ikke alene at være den enkelte spejderleders ansvar.
De penge, der samles ind til Spejderhjælpen i år går til at støtte et samarbejde med Mødrehjælpen om bl.a. hjemmesiden erduokay.dk. Pengene er med til at gøre det lettere for børn, der har det svært hjemme, at få den rette hjælp.
God fornøjelse!

Spejderhjælpen

1 erduokay.dk/mødrehjælpen er blevet til i et partnerskab mellem
Mødrehjælpen og Ole Kirk’s Fond.
2  ”Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016”,
      undersøgelse foretaget af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
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Til spejderne
Har du nogensinde tænkt over, hvordan det ville være, hvis du var barn i
en anden familie og boede i et andet hus? Hvordan ville din familie se ud?
Hvordan ville dit værelse se ud? Hvordan ville reglerne være i det hus? Hvordan
ville du og din anden familie have det med hinanden?
Der er mange forskellige slags familier i Danmark, og der er forskel på, hvordan det
er at bo i de forskellige familier. Det vigtigste er, at man har det godt og trygt hjemme
– og at man får hjælp, hvis man har det svært.
I år har Spejderhjælpen besluttet at snakke om, hvad der skal til for at have det godt
hjemme, og hvad man skal gøre, hvis man ikke har det godt – eller man finder ud af, at ens
kammerat ikke har det godt derhjemme.
Der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe, når du har det svært. Og der er hjælp at hente rigtig
mange steder. Et af stederne er den hjemmeside, som hedder erduokay.dk. På den hjemmeside
er der gode råd til, hvad du kan gøre – og du kan se, hvem du kan tage fat i.
De penge, som du samler ind til Spejderhjælpen i år, er med til at sørge for, at børn, der har det
svært, kan få hjælp. Og vi hjælper særligt de børn, der er utrygge eller kede af det, fordi de oplever voldsomme ting derhjemme. Så du kan gøre en forskel og hjælpe andre ved at være med i
spejderhjælpsugen.
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Aktiviteter
Min robotven
- hvordan er det at være barn i Danmark?
	Alder 6-10 år
	Varighed 30-45 min
	Mål Aktiviteten sætter fokus på hvordan det er at være barn i Danmark og skal hjælpe spejderne til at forstå, at hverdagen
er forskellig i forskellige familier – at noget er ens og noget er forskelligt.
Materialer Genbrug som mælkekartoner, plastikflasker, køkkenruller og andet. Brug gruppens krea-kasse med lim, perler, fjer og
andet
	Indhold Spejderne skal bygge en robotven af genbrugsmaterialer. De kan bygge hver sin eller de kan bygge en robot sammen.
Robotten ved ikke, hvordan man bor i Danmark – den er jo helt ny. Så spejderne skal fortælle robotvennen om, hvad
det vil sige at være barn i Danmark. Lad spejderne lytte til hinandens forklaringer.

Hjælpespørgsmål til børnene kunne fx være:
Hvilke regler er der hjemme?
Må man spise slik hver dag?
Hvad betyder det at man har det godt derhjemme?
Hvordan er man en god ven?
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Hvad gør godt og hvad gør ondt?

- find ud af, hvordan en familie er, ved at se
på, hvordan den bor.

	Alder 		10-14 år
	Varighed 			30-45 min
Materialer 		Et naturområde, hvor spejderne kan gå på opdagelse.
	Mål		Spejderne skal kunne sætte ord på deres egne oplevelser og følelser.
			Hvad er rart, og hvad gør ondt?
Indhold Spejderne skal gå på opdagelse i skoven (eller parken). De skal finde
ting, der føles forskelligt: Noget hårdt, noget spids, noget blødt osv.
De kan også mærke naturen ved at gå rundt med bare fødder eller
kramme et træ.
Når alle har fundet noget og er færdige med at gå opdagelse,
snakker I om hvordan tingene føles på huden – hvad er hårdt,
hvad er blødt, hvad stikker og brænder og hvad føles rart? Tal
også om, hvordan ord kan føles indeni – hvilke ord er hårde
og gør ondt, og hvilke ord føles rare indeni?
Er der andre ting end ord, der kan påvirke ens følelser?

Her bor jeg
Alder 6-10 år
Varighed 30-45 min
Materialer Billeder af forskellige hjem. Søg fx på ”my home photo” og
”mit hjem foto”.

Familier bor på mange forskellige måder, og vores hjem viser altid noget om,
hvem vi er.  
Find billeder af, hvordan forskellige familier bor og snak med spejderne om, hvem
der bor der.
• Kan I se, om det kun er voksne eller der også bor børn?
• Kan I se, hvor gamle beboerne er?
• Kan I se, om det er i Danmark eller et andet sted i verden?
• Kan I se, hvad de kan lide at lave, når de er hjemme?
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Hvad gør dig glad?
Alder 6-10 år
Varighed 20 min
Materialer Et område, hvor spejderne kan gå på opdagelse, fx en skov.
Indhold Gå på opdagelse og find fem ting i skoven, der gør dig glad eller minder dig om noget, som gør dig glad?
		 Fortæl om, hvad I har fundet og snak i patruljen om, hvad der gør jer glade. Og hvorfor?
		 Er der forskel på, hvad der gør jer glade?

En god kammerat - dilemmaspil
Alder
Varighed
Materialer
Indhold
		

		
		
		
		
		

12-16 år
60 min
Papir og blyant. NB! aktiviteten skal foregå med en voksen som hjælper med snakken.
Et dilemma er en situation, hvor det ikke er nemt at beslutte, hvad der er det rigtige at gøre,
fordi der er hensyn, der peger i hver sin retning.
Hver patrulje skal finde på et eller flere dilemmaer. Dilemmaerne skal handle om, at nogle
fiktive personer har det svært på den ene eller anden måde, men skal lægge op til, at man
som ven kan hjælpe hovedpersonen ud af dilemmaet.
Sofie er tropsspejder, men hun er aldrig med på ture. En aften fortæller hun patruljen at
grunden til at hun ikke vil med, er at når hendes mor og far bliver uvenner og råber af
hinanden, trøster hun sin lillesøster. Hvis hun er væk på tur, er der ingen hjemme til
at passe på hendes lillesøster.

Dilemmasvar
a) Patruljen siger til Sofie at hun skal tage på tur alligevel
b) Patruljen siger at Sofie skal snakke med en voksen om hvordan hun har det
c) Patruljen foreslår at lillesøsteren kommer med på tur
Snak alle svar igennem og tal om fordele og ulemper ved alle svar.
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Humørvendespil
Alder 6-10 år
materialer Humørbrikker I selv har lavet på karton
Spejderne får hver to kort, hvor de skal tegne det samme ansigt med
en stemning/humør - glad/vred/tænksomt eller noget tredje.
Brug brikkerne til det klassiske huske/vendespil, hvor spejderne skal
matche to ens billeder. Hvilke stemninger passer sammen?

Hvordan har jeg det?
Alder
Varighed
Materialer
Indhold
		

10-14 år
30-45 min
Et sted med plads til at lege.
Start med at tale om dyrene i skoven – hvordan kan man genkende de forskellige dyr?
Skift til at mime et dyr – kan I gætte, hvilket dyr de andre er?
Hvordan kan man se, om dyr er glade, bange eller sure? Skift til at være hunde eller
heste (eller et tredje dyr) og se, om de andre kan gætte, hvilket humør dyret er i?
Tal om hvordan man kan se, hvordan andre mennesker har det? Hvordan kan man se,
om de er kede af det, glade, flove eller fjollede?
Leg den Humørsyge Kongens efterfølger med forskellige stemninger blandet sammen
(glad, ked af det, vred, forsigtig osv.). Hvilket humør var kongen i undervejs på turen?
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Hvad sker der, når du bliver presset
		Alder 12 – 16 år.
Hvordan reagerer du, når du bliver presset? Og hvordan reagerer de andre i patruljen?
I en presset situation kan det være svært at handle rationelt. I stedet vælger vi typisk et af tre klassiske reaktionsmønstre:
Kæmp - man handler og går i gang med at gøre noget, selv om det måske ikke er det mest rationelle.
Flygt - man laver en overspringshandling for at udskyde det, der har skabt presset.
Frys - man gemmer sig for at undgå opgaven, måske bliver man syg.
Overvej, hvordan du reagerer og snak med kammeraterne i patruljen om, hvordan de reagerer.
Afprøv også, hvordan I reagerer, når I presses fysisk. Eksempler kan være:
• Løb en kilometer hurtigst muligt
• Løse fire opgaver samtidig inden for et begrænset tidsrum
• Løse en opgave, mens der er kraftig støj i rummet
• Undvære mad længere end normalt
• Undvære søvn længere end normalt

Nye patruljeroller
Alder 12 – 16 år
Varighed Et spejdermøde
	Materialer Som ellers planlagt til mødet.
Hvem er kortlæser, knobbinder, båltænder, kok, omsorgsfuld, modig, stærk, går forrest, kan skabe enighed, lede andre?
Det enkelte medlem af patruljen påtager sig en anden rolle i patruljen, end han/hun normalt har. Fx skal
den stille påtage sig rollen med at lede, og den mest fysisk aktive skal tage de stillesiddende opgaver.
Hvad sker der, når I har andre roller end I plejer?

Har I spørgsmål til Spejderhjælpen, projektet og/eller selve aktivitetsmaterialet, er I meget
velkomne til at kontakte Spejderhjælpens bestyrelse på info@spejderhjaelpen.dk.
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