
Program-mal for bevere, våren 2023
Nivå: Bever. Vårens hovedtema er samfunnsengasjement

Fokus: Oppleve vennskap og tilhørighet. Få et positivt forhold til naturen. 

Aktiviteten i beverkolonien baseres i hovedsak på opplevelse, lek og fortellinger. Mindre fokus på 
kunnskap, og mer fokus på utvikling av sosiale og motoriske ferdigheter. Ledes av en voksen leder. 
Læringen er i stor grad gjennom lek. Vær åpen for endringer og forhold deg til det barna er opptatt 
av der og da selv om du egentlig hadde tenkt å fokusere på noe helt annet. Utvelgelses-leker 
unngås. 
Speidermøtene er primært ute og overnattingsturer skjer mest i hytte. 
Det er lurt å lage et sett med få enkle beverregler. Programmet må ikke foregripe begivenhetenes 
gang, men la gjerne beverne få et innblikk i hva de kan få lov til å oppleve når de blir større. Da får 
de noe å se fram til.

Ramme for møte:
Åpning- Beversangen
Aktivitet og lek.
Avslutning- speiderbønnen og 
beverløftet:
Jeg lover
å gjøre mitt beste
å hjelpe andre
og være en god venn.

Uke 2: Bli kjent med de nye speiderne gjennom lek. Navneleker, 
andre leker 

Uke 3: Stjernekikker (fordypningsmerke). S6
Legg møtet til et sted så mørkt som mulig. Kravene til merket finner 
dere her: 
speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/stjernekikker

Uke 4 Refleksløype. Tema på oppgavene- Hvordan ta vare på 
naturen vår. 

Uke 5 Bruk vinteren. Er det snø så går vi på ski. Er det is så går vi på 
skøyter. Hvis ikke lærer vi noe om redning på is og førstehjelp ved 
nedkjøling.

Uke 6 Patruljen i samfunnet. ”Rettferdighet”. Se materialer fra NSF 
her: 
https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speider
basen/aktivitetspakke_rettferdighet_patruljen-i-samfunnet-1.pdf

Uke 7 Gjør en god gjerning. Inviter noen med på kakao rundt bålet, 
hjelp til der dere vet det trengs, plukk søppel, bake kjeks eller tegne 
tegninger og besøke et eldresenter, skriv hyggelige kort til noen 
som trenger en oppmuntring.

Uke 8 Alle enheter markerer ”Tenkedagen”. Se materiale fra NSF 
her: 
https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speider
basen/aktivitetspakke_ansvar_patruljen-i-samfunnet.pdf

Ved overgang til Flokk skal en 
bever ha opplevd:

Overnatting i hytte.
Deltatt på gruppeleir.
Møter ute i alle årstider.
Opplevd og lært om natur i 
skogen og ved sjøen.
Topptur, fisketur og kanotur.
Gått med egen sekk.
Brukt kniv.
Ledere skal: ha tatt
Ledertrening trinn I
Hatt ansvar for speidermøter 
og overnattingstur.

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/stjernekikker
https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbasen/aktivitetspakke_rettferdighet_patruljen-i-samfunnet-1.pdf
https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbasen/aktivitetspakke_ansvar_patruljen-i-samfunnet.pdf


Uke 10 Patruljen i samfunnet. ”Bærekraft”. Se materiale fra NSF her: S7, S8 
https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbasen/aktivitetspakke_baerekraft_pat
ruljen-i-samfunnet-0.pdf

Uke 11  Få ut dampen. Denne kvelden bruker vi kun til forskjellige leker som gir høyt aktivitetsnivå. 
Tips her: https://www.madlaspeiderne.no/h/madla/upload/u/LEKER---samling-av-forskjellige-leker.pdf

Uke 12 Dyrke gulerøtter og karse. Alle speidere tar med en tom melkekartong. Fyll blomsterjord i 
melkekartongen og så et par gulerøtter oppi. Speideren kan nå fremover følge med på guleroten i 
vinduskarmen hjemme. Karse sås på vatt i eggebrett. Kan eventuelt pyntes med fjær (påskepynt) S9

Uke 13 Patruljen i samfunnet. ”Inkludering” Se materialer fra NSF her 
https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbasen/aktivitetspakke_inkludering_pat
ruljen-i-samfunnet.pdf

Uke 14 Speiderjobben/ speideraksjonen. Vi starter speiderjobben og bruker kveldens møte til å snakke 
om speideraksjonen. Info kommer fra NSF. S4

Uke 15. Vi går en tur og finner tegn på våren og lærer navn på blomster og trær underveis. Koker egg på 
stormkjøkken på turen og snakke om hvorfor egg er forbundet med påske.

Uke 17 Topp tur. Finn en topp dere ikke har vært på 

Uke 18 Kanopadling 

Uke 19 Fordypningsmerke Flagg
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/flagg-1
speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/flaggregler. Speiderne skal ikke kunne alle disse reglene.

Uke 20 Fordypningsmerke ”natur”. speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/natur-0
Gå på jakt utfor stiene og finn dyr og planter å studere nærmere. Bruk forstørrelses glass slik at speiderne 
kan se detaljer.

Uke 21 Leirbål. Forberede noe til leirbål på en gruppeleir. Lær en leirbålssang og et rop. 
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https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbasen/aktivitetspakke_inkludering_patruljen-i-samfunnet.pdf
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