
	   Køgespejderne
 

Forældrehjælpernes	  rolle	  
 
Kære forælder  
Vi er rigtig glade for, at du har valgt at være forældrehjælper hos Køgespejderne. 
 
Du har en meget vigtig rolle i, at spejderne får en rigtig god dag i skoven. 
 
På denne side vil vi beskrive hvilken rolle du og de evt. andre forældrehjælpere har – og 
hvilken rolle lederne har i dagligdagen. Det er nemlig rart for alle parter, at vi har afstemt 
forventninger, så vi i stedet kan fokusere på at give børnene nogle gode oplevelser.  
 
Generelt for alle voksne - ledere og forældrehjælpere  
Som voksne har vi alle en omsorgsrolle for alle børn – og i særdeleshed dem, som ikke har 
forældre med. Vores egne børn indgår i spejderfællesskabet på samme vilkår som de andre 
spejdere.  
 
Leder- og hjælperbørn bør fx ikke blive "afhængige" af mor eller far. Eksempelvis skal barnet 
selv vide hvor madpakken er, da lederne/forældrene kan være optaget til anden side.  
 
Hos mikro- og minispejderne er vi ofte en leder på hver patruljer, og her har vi god erfaring 
med, ikke at være tilknyttet samme patrulje, som vores eget barn. Dette giver også barnet 
oplevelser uden forældrene, til gavn for alle.  
 
Særlige behov 
Hvis der er særlige behov, er det vigtigt at afdelingens ledere kender disse, så barnet 
også kan deltage, når forældrene ikke er i nærheden. Her kan det være nødvendigt med 
særlige aftaler for det enkelte barn, som gerne skal være klarlagt inden vi mødes.  
 
Vi vil gerne opfordre til åbenhed omkring særlige behov, om det er handikap, senge-vædning, 
følsomme børn med stort overskuelighedsbehov eller noget helt fjerde – også selvom mor eller 
far deltager.  
 
Når alle voksne er åbne omkring særlige behov, har alle også en mulighed for at tage hensyn 
og handle med omtanke.  
 
Snak meget gerne med barnet hjemmefra, om at han eller hun skal henvende sig til en af 
lederne, hvis de har spørgsmål om turen eller aktiviteter.  
 
OBS Men vi skal som forælder heller ikke over i den anden grøft og være afvisende overfor 
vores eget barn – det gælder om at give alle børn samme gode oplevelse.  
 
Ledernes rolle  
Lederne tager sig af spejderne, tager sig af konflikter, fortæller om programmet, sætter 
aktiviteter i gang, og står for planlægningen, deltager i ledermøder m.v. 
  
Forældrehjælpernes rolle  
Forældrehjælpere deltager ikke i planlægningen, men møder op som aftalt og hjælper med 
praktiske opgaver omkring aktiviteterne. Man kan ikke forvente kun at være tæt på eget 
barn, men bør være til rådighed for alle børn.  
 
Vi vil slutte, som vi begyndte  
Vi er rigtig glade for, at du har valgt at være forældrehjælper hos Køgespejderne.  
Du har en meget vigtig rolle i, at alle spejdere, ledere og andre voksne får en rigtig god dag. 
 



	   Køgespejderne
 

Forskel	  på	  ledere	  og	  forælderhjælpere	  
 
 Ledere Forælderhjælpere 
Deltager i de løbende aktiviteter og ture Ja Ja 
Deltager i planlægning af aktiviteter og ture Ja Nej 
Tilbydes at deltage i lederaktiviteter Ja Nej 
Får udleveret lederjakke og lederfleece Ja Nej 
Får udleveret Køgespejderne T-shirt Ja Ja 
Er medlemmer af DDS Ja Nej 
Ledererklæring Ja Nej 
Børneattest Ja Ja 
Betaler kontingent 75 kr./året Nej 
Leder/hjælpers børn betaler kontingent? 75 kr./året Ja – 1.350 kr./år 
Betaler for deltagelse i ture/lejre Nej Nej* 
 
*	  dette	  gælder	  kun	  for	  faste	  forælderhjælpere.	  Hvis	  man	  deltager	  på	  enkelte	  ture	  af	  hensyn	  til	  egne	  børn,	  betales	  
der	  for	  turen.	  


