
Program-mal for flokk, vår 2023
Nivå: Flokk . Vårens hovedtema er Samfunnsengasjement 

Fokus: Å tilegne seg holdninger om rettferdighet, bærekraft, ansvar og medbestemmelse.
Aktiviteten i flokk baseres i hovedsak på utemøter. Møtene er lederstyrt, men det er speiderne som
skal gjøre ting, ikke lederne. Småspeidertiden skal være preget av oppgaver som kan gi mestring og 
samarbeidsoppgaver som utvikler sosiale ferdigheter. 
Turene består av en eller to overnattinger og flokkspeidere kan ha overnattingsturer 
i hytte, telt og gapahuk. En forsiktig introduksjon av patruljesystemet kan gjøres. Ta utgangspunkt i 
naturlige vennekonstellasjoner. La patruljeførerrollen gå på omgang. 
Det er lurt å lage et sett med enkle regler for hvordan vi ønsker å ha det i Flokken.  
Programmet må ikke foregripe begivenhetenes gang, men la gjerne speiderne få et innblikk i hva de kan 
få lov til å oppleve når de blir større. Da får de noe å se fram til.
Alle bruker skjerf med gult enhetsmerke på møtene.

Ramme for møte:
Åpning: Flaggutrulling, 
opprop og litt om dagens 
program.
Dagens aktivitet og lek.
Avslutning: Flaggsang og 
speiderbønnen 
Speidere vær beredt - Alltid 
beredt.

Uke 2 Lek og informasjon om vårens program. Bli kjent med nye 
speidere. Har speiderne spesielle ønsker for møter som det kan bli 
enighet om? (Demokrati)

Uke 3 Stjernekikker (merke) S 6
Se merkekravene her og sett sammen program for møtet ut ifra dette
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/stjernekikker-0

Uke 4 Rettferdighet S7
Se materiale for møtet her under flokk.
https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbas
en/aktivitetspakke_rettferdighet_patruljen-i-samfunnet-1.pdf

Uke 5 Bruk vinteren. Er det snø 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. Svømming. 
I dag går vi i svømmehallen og tar fordypningsmerket svømming
https://speiding.no/node/416

Uke 7. Lage opptenningsbriketter av lys-stumper. S8
Alle speidere tar med gamle lysstumper hjemmefra. Avis klippes opp i 
strimler og rulles fast  til små pølser. Festes med hyssing og dyppes i 
stearin. Ha på flere lag stearin. Fine å ha med på tur for oppfyring av 
bål. 
Forbered også speiderne på neste møte med opptak av nye speidere 
og løftefornyelse. De må kjenne til speiderloven og speiderløftet og 
ha hørt om Baden Powel.
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/speiderloven
Speiderløftet: Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe 
andre og leve etter speiderloven.

Uke 8. I dag markerer vi den internasjonale tenkedagen.
Bruk materialet for flokk i heftet her 
https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbas
en/aktivitetspakke_ansvar_patruljen-i-samfunnet.pdf
Vi har også løftefornyelse og opptak av nye speidere. 

Uke 10. Været. Vi starter med fordypningsmerket Vær.
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/vaer/
Lag et skjema til speiderne så de enkelt selv kan føre logg hjemme og 
viser til ledere på neste møte.

Ved overgang til tropp skal en 
flokkspeider ha kjennskap til: 
Overnatting i telt.
Kunne 3 forskjellige 
tresorter(bladverk), fisk, 
fugler, blomster.
Gått en litt lengre tur ( minst 
3 km) med egen sekk.
Gått topptur 
Kunne knivreglene. 
Blitt kjent med forskjellige 
båltyper og trent på 
oppfyring. 
Kunne båtmannknop, dobbelt 
halvstikk, tømmerstikk, 
flaggstikk og pålestikk.
Lært minst 3 karttegn og vite 
hvordan et kompass viser 
himmelretningene.
Ledere skal: ha tatt trinn 1 og 
2 i ledertreningen og  hatt 
ansvar for speidermøter og 
overnattingstur.
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Uke 11 Inkludering/Toleranse S9 S2 S11 S12
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/toleranse-1
Se også ideer i materialet her under flokk.
https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbasen/aktivitetspakke_inklud
ering_patruljen-i-samfunnet.pdf

Uke 12 Speiderjobben/ speideraksjonen. Vi starter speiderjobben og bruker kveldens møte til å 
snakke om speideraksjonen. Info kommer fra NSF. S4 S12 S13 S14
Samtidig tar vi fordypningsmerket ”verden og vi” for småspeidere 
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/verden-og-vi

Uke 13 Vi gjør ferdig merket ”Verden og vi”
Eventuelt gjør noe i forbindelse med speideraksjonen eller trener knuter og har 
knutekonkurranse.

Uke 14. Påske

Uke 15 Søppelkunst (bærekraft). S8
I dag besøker vi en strand og finner søppel som vi lager kunstverk av. Til slutt tar vi med søppelet 
til en bosskontainer. Se også materialet her under Flokk:
https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbasen/aktivitetspakke_baerek
raft_patruljen-i-samfunnet-0.pdf

Uke 17 Flagg (merke)
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/flagg

Uke 18  Temamøte om Honning. S10
Se ideer her https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/honning
Kjenner vi en birøkter vi kan besøke i nærheten? Eller som kan komme til oss?

Uke 19 Kanopadling. 

Uke 20  Kan troppen være med å gjennomføre et møte? Evt planlegge et møte sammen med 
tropp, gjerne med leirbål

Uke 21 Topptur: Litt lengre tur hvor speiderne må gå med sin egen dagstursekk. Lederne velger 
en fjelltopp. Møtet kan utvides hvis det blir for kort tid.
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