Patruljehaik
Informasjon til foreldrene:
Det er troppsleder som er den voksne, ansvarlige for ditt barn og resten av patruljen
på en patruljehaik. Troppsleder er den patruljen skal kontakte om de får problemer
underveis og han er beredt til å hjelpe dem hele døgnet mens de er på tur.
Har du spørsmål underveis i turen, føler deg utrygg eller lurer på hvordan det går, er
det troppsleder du skal ringe. Det er svært viktig at du ikke ringer ditt barn underveis i
turen, men stoler på at troppsleder kan ivareta patruljen på tur!
Husk at dine bekymringer overføres barnet ditt!
Speidernes adferd overfor troppsleder er annerledes enn overfor egne foreldre,
derfor har de fått beskjed om å ringe troppsleder om de trenger råd eller veiledning.
Skulle det likevel skje at barnet ditt ringer deg, så er det fint om du rolig ber han eller
hun ringe troppsleder. Så tar du heller en telefon til troppsleder etterpå om du vil
forsikre deg om at alt står bra til. Tenk at intet nytt er godt nytt!
Du kan forvente at troppsleder kjenner speiderne sine evner og vet hva de tåler av
utfordringer. Det er og troppsleder sitt ansvar å vurdere om han har speidere som
ikke skal sendes ut på patruljehaik. Det kan være ulike diagnoser,
funksjonshemminger eller adferdsvansker som ligger til grunn for dette, eller det kan
være at den fysiske utfordringen i å gå med sekk i terreng er for stor for noen.
Er du usikker på om han har vurdert ditt barn riktig eller er uenig i en vurdering av ditt
barn så ta det opp med vedkommende. Unngå å ta det opp med speideren eller
andre foreldre, gå direkte til troppsleder med problemet ditt.
Å klare seg selv på tur er en viktig del av det å være speider. Prøving og feiling er
god lærdom for å mestre ulike situasjoner og en helt nødvendig del av det å vokse
opp til å bli et selvstendig menneske. Selv om det kanskje er første patruljehaik for
ditt barn så har de andre speiderne i patruljen erfaring fra tidligere turer som ditt barn
vil lære av.
Det viktigste du kan gjøre som forelder er å vise interesse for turen i forkant og hjelpe
han eller hun med å følge pakkelista. Denne inneholder det nødvendige for en god
og sikker tur uten at sekken skal veie for mye.
Det er svært viktig at speideren pakker sekken sin selv og følger pakkelista.
(Ikke putt oppi masse ekstra klær og utstyr sånn i tilfelle selv om det er plass til
dette.)
Husk at barnet ditt ofte er mer selvstendig enn du tror. Ha tro på barnets evner og tillit
til at det kan klare seg selv. Det er du som best kan gi ditt barn tro på egen mestring!

