Uddrag fra 1. Silkeborgs gruppehåndbog til passet Mini-grenen september 2020.

Dokument i relation til fremsendt mail den 9. september 2020.

1. Velkommen som spejdere og forældre i 1. Silkeborg.
Velkommen som spejder i 1. Silkeborg Gruppe.
Vi er glade for du vil være spejder og være en del af 1. Silkeborg Gruppe.
Til spejder laver vi rigtig mange forskellige ting. Vi er udendørs noget af tiden til hvert møde og på alle ture.
Lidt om vores forventninger til jeres spejder og jer som forældre.
Forventninger til børn vedr. det at gå til spejder.
•
•
•
•
•
•
•

Man har altid tørklæde på til spejder og meget gerne uniformsskjorte også.
Man har altid tøj på til at være udendørs.
Man har kun kniv med hvis man har taget knivbevis.
Man følger ledernes og medhjælpernes anvisninger og er stille når der gives beskeder.
Man deltager så godt man kan i de planlagte aktiviteter på møder og ture.
Man viser respekt for sine spejderkammerater og alle taler pænt til hinanden.
Man deltager så vidt muligt på møder og ture.

Forventninger til forældre vedr. det at gå til minispejder.
•
•
•

Man taler med sit barn om ovenstående forventninger.
Man holder sig orienteret om programmet og overholder tilmeldingsfrister til arrangementer og
ture.
Man giver besked ved fravær.

I er altid velkommen til at spørge, hvis I har spørgsmål eller der er noget I undre jer over.
Tilmelding til ture mv. foregår via link fra www.1silkeborg.dk – Ved tilmelding er det praktisk at være logget
ind i medlemsservice – læs mere om medlemsservice her:
https://medlemsservice.nu/wp-content/uploads/2019/02/Ha%CC%8Andbog-til-brug-af-DDSmedlemsservice.pdf
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2. Kommunikation
2.1 Afbud til møderne
Spejdere og ledere skal melde afbud til grenansvarlig til møder.

2.2 Mails
Gren-mail
Mini@1silkeborg.dk

2.3 Aflysning af møder
Ved aflysning af spejdermøder
Der gives besked både via medlemsservice (mail) og Facebook. OBS vores mailes kan havne i spam!

2.4 Facebooksider
Fælles: 1.silkeborg gruppe
Anvendes til at dele info. Billeder fra spejdermøder, ture og arrangementer. Aflysninger og reminder om
diverse. Vigtig information sendes også via medlemsservice (mail). OBS vores mailes kan havne i spam!
Grenene: Hver gren har egen facebookside – spørg ved den enkelte gren. For Minierne: Minier 1.
Silkeborg.

3. Aktive forældre
God forældreopbakning er vigtig, hvis en spejdergruppe skal fungere optimalt. Derfor opfordrer vi jer
forældre til at tage aktiv del i gruppen og dens arbejde og virke.
Det gør I bedst ved at følge med i programmet, sørge for at jeres barn deltager så ofte som muligt til
spejder, hvis sygdom eller andre årsager hindrer deltagelse, ved at melde afbud til lederne. Snak med
barnet om de oplevelser, det har som spejder, og vær på den måde en aktiv del af spejderarbejdet.
En gang om året indkalder gruppen til rådsmøde – generalforsamlingen, hvor bestyrelsen og lederne
fortæller om planerne for spejderarbejdet i gruppen. Generalforsamlingen afholdes altid først på året.
Endelig vil vi også en gang imellem få brug for jeres hjælp, til kørsel, arrangementer, eller andet.
En god forældrekontakt styrker lederne i deres arbejde, og er derfor med til at give jeres børn, en god tid i
1. Silkeborg gruppe, Det Danske Spejderkorps.
Forældre kan kontakt bestyrelsen, hvis de ønsker at tage del i arbejdet i 1. Silkeborg gruppe.
De opgaver vi har, og hvortil vi gerne vil have jeres hjælp er:

3.1 Arbejdsdage
Der afholdes de fleste ugentlige spejdermøder i Almindsøhytten, Almindsøvej 31, 8600 Silkeborg.
Silkeborg har der ud over to hytter: Lindehytten og Åkrogen. De er beliggende i oplandet til Silkeborg. Alle
hytterne har løbende brug for vedligeholdelse.

3.1.1 Almindsøhytten
Der arbejdes på at finde en model for løbende vedligeholde og rengøring.

Uddrag fra 1. Silkeborgs gruppehåndbog til passet Mini-grenen september 2020.

3.1.2 Lindehytten og Åkrogen
Gruppen har en hytteansvarlig, der sikre løbende vedligehold. Der arbejdes på et hyttelaug til vedligehold.

3.2 Ledere til grenene
Alle grene har ledere som er frivillige. Det kan være at deres barn også er spejder i 1. Silkeborg gruppe, men
det er ikke en betingelse. Vi er mange i gruppen og støtter hinanden i spejderarbejdet.
1. Silkeborg Gruppe betaler til at lederne kan holde sig opdatere på uddannelse, så de er klædt på til gode
aktiviteter for børnene. Der afholdes ledermøder ca. 3-4 gange i løbet af året.
Ønsker man at være del af vores spejderlederteam kan man kontakte gruppelederen eller grenansvarlige.

3.3 Forældrehjælp mv.
Forældrehjælp kræver ikke indmeldelse, men børneattest.
Børneattest ved deltagelse i 3 eller flere spejdermøder. Kassereren i 1. Silkeborg anmoder om en
børneattest ved Rigspolitiet. Der sendes besked via mail om denne til spejderlederen.
Hold øje med mail fra Rigspolitiet i E-boks og husk at give samtykke inden for tidsfristen, 14 dage med
samtykke via Nem-ID.
Godkendelse (fra Korpskontoret) sendes til lederens mailboks, når børneattesten er godkendt.

3.4 Juletræsindsamling
Hvert år mødes gruppen og spejderens familier for derved at tjene penge på at indsamle brugte juletræer i
lokalområdet til Almindesø Hytten. Arrangementet foregår som regel den første weekend i januar. Pengene
går blandt andet til ture, telte, materialer og alt det sjove vi ellers laver.

4. Bestyrelsesarbejde
Bestyrelsen består primært af forældre til spejderbørn med tilknytning til 1. Silkeborg. Der er en formand
og kasserer i bestyrelsen. Derudover er der bestyrelsesmedlemmer med suppleanter, i alt 4-5 pers. Vi har
også to pladser til ”Ung i Bestyrelsen”, hvor det kan være spejdere som er over 15 år. Gruppeledelsen er
altid en del af bestyrelsen.
Vi opfordrer forældre til at være en aktiv del af bestyrelsen. Kontakt bestyrelsesformanden, hvis man
ønsker at deltage.
Grupperådsmøde
Der afholdes et årligt grupperådsmøde svarende til bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesarbejde
Der afholdes 4-6 møder.

4.1 Madhold
På gruppeture og ved større arrangementer er der tilknyttet et madhold af frivillige forældre. Det er en stor
hjælp for gruppen.
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4.2 Materialeudvalg
Silkeborg har vi et materialeudvalg, der har overblikket over vores udstyr og som er behjælpelig med at
finde og pakke udstyr, hvis der er brug for det.
Materialeudvalget står for det primære vedligehold af udstyr. Det er derfor vigtigt at fejl og mangler
meddeles til materialeudvalget.
Ønsker af materialeanskaffelse forslås for materialeudvalget.

4.3 Fundraisingsudvalg
Der skal penge til, når der skal laves aktiviteter og ture for spejderne. Bestyrelsen arbejder løbende med at
søge midler hjem til 1. Silkeborg Gruppe.

4.4 Kommunikationsudvalg
Det er vigtigt for gruppen af kommunikere internt og eksternt. Udvalget understøtter gruppens
kommunikation.

4.5 Lodseddeludvalg
Der er et udvalg der står for håndtering af salg af lodsedler i gruppen. Lodsedler kan sælges af alle grene
hvert år. Der udloddes en ”præmie” til den der sælges flest lodsedler + alle der har solgt over 10 lodsedler,
deltager i en lodtrækning om en ekstra præmie (1 mod pr. 10 solgte).

