RY FJELDROTTER (RY ROTTER)
JUNIORGRENEN
Juniorgrenen er for børn i 4. og 5. klasse. Det er ingen betingelse at du har
været mus eller skovmus for at blive juniorspejder. Juniorgrenen kaldes i 1.
Ry Gruppe for Fjeldrotter.
Juniortiden er den periode, hvor man skal lære at gøre tingene selv. Hos
juniorerne giver lederne spejderne de rammer, de lærer at tage ansvar for at
udfylde. Det er en anden måde at fungere på. Det stiller krav til færdigheder
og samarbejdsvilje.
Juniortiden er omvæltningernes tid. Der stilles krav og man skal lære at klare
sig selv. Ved at arbejde på denne måde ruster vi spejderne til at rykke op i
Troppen, hvor de er ansvarlige for at udføre forskelligartede opgaver - uden
hjælp fra voksne.
I juniorgrenen arbejder vi hen imod, at børn leder børn.
Vi er delt i patruljer med 4 - 7 spejdere i hver. Patruljen ledes af en
patruljeleder og patruljeassistent.
JUNIORGRENENS RØDE TRÅD:
Vi forventer:
- At de ved, hvordan en patrulje arbejder.
- At de har prøvet at være på lejrtur med overnatning.
- At de har kendskab til råbåndsknob, flagknob, tømmerstik og dobbelt
halvstik.
- At de har en uniform og ved hvordan dens funktioner er.
- At de har arbejdet i patruljer.
- At de overholder en aftale.
- At de kan forstå en kollektiv besked.
- At de har arbejdet med kniv og sav.
- At de har kendskab til båltænding.
- At de kan klare førstehjælp ved smårifter.
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I juniorgrenen arbejder vi for:
-

At de kan modtage en kollektiv besked.
At de kan lytte til hinanden og har respekt for andres mening.
At spejderne bruger hinandens ressourcer.
At spejderne kan forskellige spejderfærdigheder som
o Øksebevis
o Kendskab til knob; pælestik, fiskeknob, trompetstik og firknob
o Kendskab til besnøringer; japansk - og philipinsk besnøring og
dansk ottetalsbesnøring.
o Båltænding og båltyper.
o Mad over bål og madhygiejne.
o Slå telt op (dog med voksenhjælp i højden)
o Biuark
o Simple lejrarbejder
o Lejrpladsens indretning
o 1. hjælp
o Spejdersange, Flagsangen, Spejderbror og Nu flyver mørket fugle
ud.
o Orientering - verdenshjørner, kortlæsning, kompasrose og
kompasgang.
o Prøvet at være på O-løb og hike med overnatning.
o At være mest muligt ude.
o Kunne deltage i lege.

Vi håber at spejderne gennem deres juniortid lærer:
o At tage del i det spændende spejderarbejde, der gør det sjovt at være
spejder.
o At tage ansvar for egne handlinger og for fællesskabet.
o At lære dem, at spejder er ikke noget man går til, men noget man er
(livsstil)

D E T

D A N S K E

S P E J D E R K O R P S

