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Sjøspeiding og speiding - hva er dette?

• Sjøspeiderene er ikke så annerledes en andre speidere. Vi jobber med 
flere av de samme tingene, men vi fokuserer litt mer på sjøaktivitet. 
Mastra er i endring som gruppe. Vi er 10 år og bygger oss opp i 
henhold til vår langtidsplan / mål. Vi erverver oss maritimt utstyr som 
gjør vi kan drive sjøspeiding på en god måte- bygger stein for stein. 

• Speiding er basert på arbeidsmetoder og aktiviteter som bidrar til å 
utvikle hele mennesket. Speiderne skal trene seg opp til å bli 
selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan bidra til å skape 
en bedre verden. Det er nemlig dette som er det overordnede målet 
med all speiding. Speiderprogrammet hjelper å oppnå dette målet. 

• Dette er tredelt: 

• mål med speiderarbeidet

• forskjellige programelementer som speidere kan jobbe med

• speidermetoden som er et metodesett for gjennomføringen av 
speideraktiviteter.

• Vi hadde en gjennomgang av speidermetoden som er veldig sentral i arbeidet som 
vi legger ned i Mastra. Hvis vi ikke benytter minst tre av di elementene i metoden 
som er skissert til høyre, er det ikke speiding. Dere som ikke deltok kan enkelt lese 
litt om speidermetoden vi denne linken☺

https://speiding.no/speiderprogram/speidermetoden


Utviklingsmål for småspeidere

• Gjennom arbeidet med småspeiderprogrammet skal den 
enkelte speider:

• Få trening i å samarbeide og løse oppgaver sammen med 
andre

• Utvikle ansvarsfølelse og lære å ta ansvar for seg selv

• Utvikle nysgjerrighet og positiv holdning til læring

• Bli kjent med og utvikle omsorg og ansvar for naturen

• Bli kjent med og utvikle ansvar for nærmiljøet

• Utvikle forståelse for sosiale normer, og for hva som er 
rett og galt

• Utvikle sine motoriske ferdigheter, og 
spesielt finmotorikken

• Vi i Mastra har laget et program for speidere som går over to år. 
Dette grunnet det er tilpasset oppholdstiden i Flokken. Stifinner 
har for eksempel tre år. 

• Flere av programelementene er mot det vanlige 
speiderprogrammet, men vi har startet på Jungmanns merket 
som vi håper vi skal komme i mål med over disse to årene. 



Struktur på møter
• Som forklart ved gjennomgang av speidermetoden er det selve 

metoden som legger rammene for hvordan vi i speideren 
gjennomfører møter (og for så vidt turer). 

• Vi starter med åpnings seremoni- da har vi flagget som ramme. 
Lære å respektere det. Det er noe som er felles uansett 
bakgrunn. 

• Tema for dagen. Vi har alltid en plan for møtet. Hos oss i Flokken 
er dette godt beskrevet på programmet (nettsiden vår). Bruk 
gjerne tid hjemme med speiderne deres for litt forberedelse. 

• Vi har hatt litt utfordringer med disiplin i Troppen siste årene-
som har medført flere har sluttet- veldig leit. Vi legger derfor 
klare føringer for disiplin i fra Flokken nå slik at vi ikke avler 
problemer videre senere. Dette handler også om respekt for oss 
som benytter mye tid på dette frivillige arbeidet også. Foreldre 
blir kontaktet om dette må jobbes mer med hjemme. Dere som 
står å observerer inn i mellom ser at det er en alle tiders gjeng vi 
har☺

• Lek- det har vi alltid tid til. Er det ikke gøy- da er det heller ikke 
speiding. 

• Avslutning. Da pleier vi å roe det ned siste ti minuttene slik vi 
kan reflektere litt. Hvordan gikk dagen, hva kunne vi gjort 
annerledes. Det handler om å lære å gjøre ting bedre neste 
gang. 

• Alle har fått loggbøker. Selv om vi ikke har kvittert så mye- har vi 
en møysommelig oversikt over hvor langt den enkelte speider 
har kommet i eget regneark. Logg bøkene er flott om de 
benytter aktivt. Nå vi refererer til ulike punkter i programmet vi 
skal jobbe med- finner dere dem igjen i logg boka (F5 = Friluftsliv 
5 for eksempel ). 



Patruljesystemet og Patruljene i Flokken

• Patruljesystemet er en del av speidermetoden. Flere grupper starter 
først i Troppen med dette. Men det er dette som er speiding. Vi i 
mastra starter allerede i bever med inndeling i familier. 

• Vi har delt oss inn i Patruljer. Gjennom medbestemmelse og demograti
har de valgt sine respektive navn til patruljen. 

• De har fått ulevert patruljemerker som skal sys på skjorte når de får seg det. Ta vare på 
merker etc slik det kan sys på senere. 

• Peff = Patruljefører & Peff Ass – Patrulje assistent. Disse er en del av 
det vi kaller Fører patruljen i Flokk. Blir litt egne turer og opplegg for 
dem senere. Noen steder rullerer vi på rollene. Dette ser vi an hos oss. 
De som går i tredje klasse får mulighet neste år. 

• Patruljesystemet fungerer slik at Vi ledere veileder Peff og Peffen
veileder sin patrulje når det gjelder oppgaver. Dette er en flott 
mestrings arene både for Peff og de som er speidere. 

• Grunnet Korona er patruljesystemet noe vi har fokusert ekstra mye på 
– mindre blanding og eksponering av potensielle nærkontakter.



Korona, hvordan håndteres dette i speideren.

• Dette tok vi på alvor når dette kom over oss på vårparten. Som resten av 
landet snudde vi i speideren oss rundt og fant på ulike måter å drive speiding 
på. Vi gjennomførte flere møter digitalt- og disse varte i to timer!! Her har vi 
igjen for at vi er en disiplinert og fin gjeng. V

• Vi er klare med masse digitalt materiell om sjøspeiding om dette blir aktuelt igjen.
Dette får vi til.

• Vi fikk en eventyrlig vekst i Flokken i høst. De måtte vi ta noen grep som dere 
kjenner til. Etter god samhandling sammen med NSF- var nok det beste å 
dele mellom skolene (som et utgangspunkt). Dette da det var ca jevnt 
mellom gutter og jenter samt antall speidere. Vi har en maks grense på 20 
speidere på møter. Dette er også max grensen på hva som er håndterbart. 
Spesielt når alle skal bli sett.

• Vi har et unntak fra 1 meters regelen, men etter streber det å ikke gnure 
oppe i hverandre. Samt det at vi tenker oss godt om hvilke leker og 
aktiviteter vi setter i gang. 

• Fokus på god håndhygiene og hvordan en eventuelt hoster. Vi har rustet oss 
godt med håndsprit og nye såpe dispensere. 

• På turer har vi andre regler som slår inn. Da kan vi være flere, men 
risikoanalyser gjennomføres i forkant og det er veldig strengt med mat for 
eksempel. Fortsatt patrulje virksomhet som er tingen ved inndelinger. 

• Det viktigste tiltaket er fortsatt i deres hender: har speideren symptomer på 
luftveisinfeksjoner eller forgjørelse –blir speideren hjemme.  - samme som 
skolene og ellers i samfunnet vår. 

• Dere kan også lese på alle de andre anbefalingene vi følger i det daglige 
speiderarbeidet. Se vedlagt link 

https://speiding.no/nyhetsarkiv/rad-og-tips-til-fysiske-og-digitale-speideraktiviteter-fra-norges-speiderforbund-0#Fysiske-m%C3%B8ter,-turer-og-leir-1071


Turer, hva må speider ha av utstyr.

• Speideren er ikke dyr sammenlignet med flere andre fritidsaktiviteter.  Men 
en må ha litt personlig utstyr. De aller fleste har et godt regntøy sett og 
støvler. Ull er nok også vanlig i de fleste hjem. Kanskje det stopper der? 

• Det som en speider må ha er et ligge underlag. Skum underlag fungerer helt
fint. Faktisk bedre enn ett oppblåsbart uten isolasjon. Når en avanserer og 
ønsker seg en oppgradering (når en blir med mer på turer etc, kan en gå for 
et isolert oppblåsbart. Men i Flokk holder et skumm underlag. Se vedlagt link

• Sekk- det er også en av de nødvendige tingene. Dette er noe som en kan 
låne av venner og kjente. Vi i Mastra har nå handlet inn en del sekker som 
passer til flokk som kan lånes for enkelt turer (ta kontakt). Det å ha 
soveposer dinglende løst- er ikke aktuelt. Det skader ryggen. Skal en ha ting 
utenpå sekken, skal det stroppes fast. Se for øvrig på denne linken på valg av 
sekk. Flokken skal normalt ikke gå så veldig langt, og vi har en tommelfinger 
regel at 30 % av kroppsvekten er grensen. 

• Sovepose- her er det et eldorado av priser og benevnelser. Forskjeller 
mellom kjønn og merker. Det som anbefales er en god tre sesongs sovepose. 
Dette er også noe en kan låne, frem til en er sikker på om dette er noe. Det 
er ikke lenge til jul- flott anledning til gave. Det er tilbud rett som det er- og 
her kan en gjøre kupp. Husk en varm, tørr og mett speider er en glad speider.

• Lommelykt / hodelykt. Også veldig greit på møter etter høstferien. 

• Resten av utstyr som det og annet nødvendig utstyr har vi i speideren. Men 
det er klart det er kommet mange ønsker fra eldre speidere til fødselsdager 
og jul som er inspirert fra turutstyr. Dette er jo veldig gøy og en sunn 
interesse.  

• Sko og støvler skal være behagelige å gå i, gi støtte til anklene, ha såle 
med godt grep og holde fuktigheten ute. Her har det litt å si hva en 
ønsker å være med på. På vanlig speidermøte er det ikke store 
kravene, men en bør ha ankelstøtte når en skal gå fjellturer. Se tips. 

• Kommende tur til Preikestolen- da skal vi sove i hytte (flokken). Da er det 
gode klær og en sovepose ☺

https://www.speidersport.no/trenger-egentlig-liggeunderlag/
https://www.speidersport.no/dette-ma-du-vite-om-ryggsekk/
https://www.speidersport.no/tung-sekken-vaere/
https://www.speidersport.no/slik-velger-du-riktig-sovepose/
https://www.speidersport.no/fottoy-sko-stovler/


Spørsmål

• Det var egentlig ikke så veldig mange spørsmål i etterkant av møtet. 
Litt om merker og hvordan disse skal sys på. Dette liger inne på 
nettsiden vår under nyttige linker. 

https://www.speidersport.no/slik-skal-speiderskjorten-se-ut/

