Information om arbejdet i troppen
Arbejdsmetoder
I troppen har vi fire slags møder:
-

Patruljemøder
Tropstvekampe
Færdighedsmøder
TropsEvalueringsMøder (TEM)

Idéen er, at de forskellige møder skal ramme de forskellige typer unge, der er i grenen.
På patruljemøderne står de forskellige patruljer selv for planlægningen af et forløb. Det kan f.eks.
være at de tager et pioneringsmærke (bygge i rafter) eller planlægger hytteuge. Langt de fleste
møder vil være af denne slags. Her trænes de i at påtage sig og udvise ansvar både for sig selv og i
høj grad også for hinanden. Vi prøver så vidt muligt at få dem til at lave et forløb, der er lidt udover
deres komfortzone, da det ofte er her, at aktiviteten er spændende, men også udfordrende nok til,
at de kan udvikle sig af den. Til tider kan det godt virke som om, det er en stor mundfuld for de unge
mennesker, men som forældre er det vigtigt at bakke op om opgaverne for at støtte spejderne i
deres udvikling. De kan nemlig godt!
Tropstvekampe er en del af en gennemgående konkurrence mellem spejderne over hele året. Der
er mange måder at få sit navn i krukken på, men på disse møder, der ligger 3-4 gange hvert halve
år, har man en chance for at vinde dysten og få sit navn i. Møderne bærer ofte præg af, at der er
lidt mere gang i den end på de normale møder og at man kan få brugt de færdigheder, man har lært.
På færdighedsmøder går vi dybden med én af de gængse færdigheder og bliver eksperter i den.
Disse møder bruges som en pause fra de normale patruljemøder og er styret af lederne.
Til slut har vi TEM, som foregår et par gange om året en time før de normale møder. Her hygges der
med noget mad imens der er tid til evaluering og refleksion over de møder og arrangementer
spejderne har deltaget på, men også selv har planlagt. På den måde vil spejderne kunne omsætte
de erfaringer, de har fået. Dermed er der større chance for succes, næste gang de skal gøre noget
lignende.
Hvilken type møde vi har hvornår, kan ses i kalenderen på hjemmesiden.
I troppen har vi fokus på, at der skal være plads til alle og at det skal være et sted, man har lyst til at
være. Vi prøver på at skabe et fællesskab, hvor der er plads til at prøve egne metoder af og plads til
at lave fejl, da det ofte er fejl man lærer mest af. Vores fokuspunkter er: selvstændighed,
ansvarlighed, kammeratskab, sammenhold og friluftsliv alt sammen erfaret gennem sjove og
udfordrende aktiviteter.
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Tropsledernes rolle
Tropslederne har det overordnede ansvar for spejderne. De sørger for at sikkerheden er i orden, når
det er nødvendigt og at hovederne bliver holdt kølige, når det går hedt for sig.
Udover det fungerer vi som sparringspartnere, når spejderne af og til rammer væggen. Det kan være
hvis planlægningen ikke glider som forventet, at patruljen har uoverensstemmelser eller hvis der
bare er brug for input eller gode idéer til, at de kan komme videre.
Tropslederne har også en vigtig rolle i at motivere spejderne til at prøve kræfter med nye
udfordringer. Det kan være at få skubbet dem afsted på et adventurespejdløb eller få patruljen til
at planlægge et lidt større arrangement som f.eks. et juniorløb.
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*Hytteuge og Juniorløb (disse arrangementer planlægger spejderne selv og tidspunktet varierer)
Der er desværre nogle, der stopper til spejder, når de bliver tropsspejdere. Det kan der være flere
årsager til. Noget vi har lagt mærke til i vores gruppe er dog, at de der deltager på mange ture oftest
også er de der bliver ved med at være spejdere. Når man bliver 3.-4. års tropsspejder, fortsætter
man med at gå til spejder for at holde de venskaber ved lige, man har fået både i gruppen, men også
gennem divisionsarrangementer og PLan (patruljelederkursus).
Udover de ture gruppen udbyder findes der et hav af andre arrangementer spejderne kan tilmelde
sig. Grunden til at gruppen ikke udbyder disse er, at vi gerne vil give spejderne muligheden for selv
at tage initiativ til at tage sted. På disse ture har spejderne mulighed for selv at sammensætte deres
patrulje modsat gruppens egne ture, hvor patruljerne sammensættes af lederne.
Overblik over muligheder: Se www.knudrasmussengruppen.dk under ”Spejderne”, ”Trop” og find
filen “Arrangementer for tropsspejdere”.
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Regler for Tropsspejdere
For at få skabt nogle gode møder i løbet af året, er der nogle simple aftaler, som skal overholdes:
-

Når man kommer til spejder, er man altid klædt ordentligt på. Vi er som regel udenfor. Husk
tørklæde!
Når man deltager i aktiviteter udenfor, efter mørkets frembrud, har man reflekser eller lys
på/med. Vi ser ikke, at man ankommer til spejderhytten på cykler uden lys.
Henstillinger fra lederne skal følges. Vi har ansvaret for at sikkerheden er i orden.
Man optræder hensynsfuldt overfor andre, for udstyr og naturen.
Lederne forventer, at tropsspejderne eller deres forældre melder til eller fra møder, ture og
arrangementer. Vi laver nogle sjove ting for jer og vi har brug for at vide, hvem der kommer
og ikke kommer. Så husk at tilmeld og afmeld jer og gør det venligst i god tid.

Forældre-, spejder- og lederkontakt
Når man rykker op i troppen forventer vi, at man har nået en alder, hvor man selv kan holde styr på
den information man får og hvem den er vigtig for. Det betyder, at det meste information fra
tropslederne vil blive skrevet ud og sagt til tropsspejderne.
I troppen har vi haft stor succes med at kommunikere gennem mediet Messenger, da de fleste unge
i denne alder allerede gør brug af mediet. På hjemmesiden under trop ligger der en guide til,
hvordan man får Messenger, hvis jeres spejder ikke må få Messenger kan en forælders Messenger
profil blive sat ind i vores tropsgruppe i stedet (husk at tage fat i os, hvis dette er tilfældet).
To gange om året, vil der blive sendt en besked ud til jer forældre med datoer for det næste halve
års arrangementer. Udover det vil information vedr. sommerlejr, loppekørsel og lign. også gå
igennem jer. Husk at tilmelde jer loppekørsel. Det blev vedtaget på en vel mødt generalforsamling i
2018, at man ikke kan være medlem i vores gruppe, hvis man ikke kører loppegrej mindst to gange
året. Der bliver trukket lister engang i januar. Se vores hjemmeside for mere information.
Hvis jeres barn ikke længere ønsker at være spejder, så vil vi meget gerne høre fra jer. Tag gerne fat
i os inden det når så vidt. Måske kan vi ved fælles dialog finde ud af hvad problemet er og hjælpe
barnet/spejderen bedre til rette i gruppen.
Har du lyst til at blive tropsspejder eller har du andre spørgsmål, er du velkommen til at sende os en
mail eller tage fat i os. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden under trop.

De bedste spejderhilsener Carl Mikkelsen, Rasmus Thygesen og Emil Mollerup
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