RY MUS / RY SKOVMUS
MINIGRENEN
Minigrenen er for børn i 2. og 3. Klasse og vi mødes en gang om ugen i
skoleuger.
Der afholdes weekendture i løbet af et spejderår – bl.a. hyttetur,
divisionsturnering, sommerlejr, og juletur.
Vi arbejder i patruljer med 5 – 6 spejdere i
hver. Det er ikke en betingelse at børnene
skal have en uniform, men de skal have et
spejdertørklæde på til møderne.
Spejdertørklædet udleveres ved
indmeldelse. Når børnene har været med
til møderne 3 gange og gerne vil fortsætte
som spejder, skal de meldes ind.
Indmeldelsesblanketten udleveres af
lederne eller kan downloades fra 1.Ry
Gruppes hjemmeside –
www.rygruppe.dk/skovmus
Målet med spejderarbejdet er at udvikle erfaring og selvstændighed, give
børnene gode oplevelser ved samarbejde med andre, opmuntre til fantasi,
kreativitet og selvudfoldelse.
Spejderliv er friluftsliv. Derfor opholder vi os så meget som muligt udendørs
og lærer hvordan vi færdes i naturen.
Vi arbejder i stor udstrækning med patruljesystemet og forsøger, at gøre dem
bevidste om patruljelederens rolle, og patruljens udnyttelse af stærke og
svage sider.
Vi forventer opbakning til at spejderne deltager i fællesture, da det giver dem
store oplevelser i fællesskabet med samarbejde om spejderaktiviteter.

MINIGRENENS RØDE TRÅD;
I den tid spejderne er i minigrenen, arbejder vi med fællesskabet
under hensyntagen til det enkelte barns formåen, modenhed og
udvikling.
Spejderne skal arbejde med kniven og saven, og tage Kniv- og Savbevis.
De ældste arbejder med Økse og tager bevis på dette, inden de rykker op
til Juniorgrenen.
Vi forsøger at bibringe børnene de spejderfærdigheder, hvor ”lejrliv” og
”klar dig selv” er vægtet højest. Vi vægter også at, at færdighederne
indlæres på en spændende og afvekslende måde.
Minierne skal opbygge kendskab til
spejderlov og løfte, og hvad det betyder i
dagligdagen.
-

-

-

Egen tro og respekt for andres;
Vi søger at udvikle den enkeltes
selvstændighed og selvtillid.
Vi stræber efter at starte en proces, hvor
børnene bliver bevidste om, hvad det vil
sige at være spejder i et fællesskab som
vores, og uniformens symbolske
betydning.
Værne om naturen;
De forstår vigtigheden af at passe på de
ressourcer naturen giver os, ved at
færdes i og lære om naturen.
God Kammerat;
De ved at man hjælper hinanden.
De skal respektere og lytte til hinanden – drillerier accepteres ikke.
Hensynsfuld og hjælpe andre;
De kan modtage en kollektive beskeder og informationer.
Børnene er vant til at arbejde og opleve ting sammen.
Stole på;
At de betyder noget for patruljen / flokken, og at lederne tager dem
alvorligt.
Høre andres mening og danne egen;
Vi forsøger at styrke børnene i at turde, bl.a. ved at give dem faste og
trygge rammer at boltre sig i.

Tage medansvar;
- At de kan tage et ansvar for dem selv, deres patrulje og deres gren.
- Vi lader dem være medbestemmende indenfor overskuelige rammer,
og lader dem prøve at skulle tage ansvar for enkelte opgaver.
- Vi forsøger at give børnene en begynde forståelse af samfundet med
kendskab til de nære omgivelser.
Sidst, men ikke mindst, håber vi spejderlivet giver børnene Kammeratskab,
Ansvar, Fællesskab, Sjov og Udfordring gennem oplevelser, der styrker dem
som individuelle individer, og at de er stolte af at være spejder.

