
Program-mal for stifinner, vår 2023 
Nivå: S$finner-tropp. Vårens hovedtema er Samfunnsengasjement 

Fokus for s5finnere: Arbeide i patruljer og mer selvstendig læring. Bruk av patruljesystemet med 
ledere som veiledere, $legning av prak$ske ferdigheter via «learning by doing», prøve seg på 
ledelse, oppleve ak$vt friluFsliv, bli kjent med samfunnet, samarbeide, få trening i planlegging og 
gjennomføring.
Overordnet mål om at alle speiderne får mulighet $l å delta på en patruljetur $lpasset ferdighetsnivå 
i løpet av sesongen og en speiderleir hver sommer.
En s$finner har speiderskjorte. Bruker speiderskjerf på møtene.

Ramme for møte:

Åpning: Flaggutrulling, 
opprop og liJ om dagens 
program.
Dagens ak$vitet og lek. 
Avslutning: Flaggsang og 
speiderbønnen
Speidere vær beredt - All$d 
beredt. 

Ved overgang $l vandrertropp 
skal s$finnerne ha:

-Opplevd et ak$vt friluFsliv 
gjennom alle års$dene og 
lært seg å verdseJe det.
-DeltaJ på en større leir i 
Norge (kretsleir/landsleir)
-Opplevd samarbeid og 
vennskap i patruljen
-Vært med på en patruljehaik
-FåJ prøve seg på ledelse
-BliJ kjent med enkle 
demokra$ske ordninger og 
bliJ mo$vert $l engasjement
-FåJ trening i planlegging. 
Ledere skal: ha taJ
Trinn III i ledertreningen.
HaJ ansvar for speidermøter 
og overnaSngstur.

Uke 2. Bli kjent med nye speidere, navnelek. Gå gjennom vårens 
program. Fortell om turene som kommer. 

Uke 3. Patruljen i samfunnet. ”Inkludering” Se materialer fra NSF 
hJps://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbas
en/ak$vitetspakke_inkludering_patruljen-i-samfunnet.pdf
Bruk punkt 3. utenforskap og 4. blindeløype.  S4

Uke 4. Et besøk hos speidermuseet

Uke 5. Øve på surringer $l bygging av bord, kretsleir. Lær å lage en 
trefo$ng. 

Uke 6. 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 7. Patruljen i samfunnet. ”BærekraF”. Se materiale fra NSF 
Forslag: Sy underquilt. Eller annet av brukte teks$ler. S8 S14
hJps://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbas
en/ak$vitetspakke_baerekraF_patruljen-i-samfunnet-0.pdf

Uke 8. Alle enheter markerer ”Tenkedagen” og har opptak av nye 
speidere. LøFefornying. Materiale fra NSF kommer
hJps://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbas
en/ak$vitetspakke_ansvar_patruljen-i-samfunnet.pdf

Uke 10. Jeg er beredt-merket. 
NB! S$finnerne bruker hele 2021 på å ta deJe merke og begynner i 
dag. Lag et møte med noen av kravene som beskrives her. Leder lager 
et skjema og holder orden på hvem som har oppfyllt kravene
hJps://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/jeg-er-beredt-
merket-0

Uke 11. Få ut dampen. Denne kvelden bruker vi kun $l forskjellige 
leker som gir høyt ak$vitetsnivå. Bruk leken $l å prak$sere demokra$-
Hva er reglene, hvem bestemmer, hvilke leker skal vi leke.
hPps://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/ureRerdig-
ballspill-lek

Uke 12. Jeg er beredt-merket Vi fortseJer på merket

https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbasen/aktivitetspakke_inkludering_patruljen-i-samfunnet.pdf
https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbasen/aktivitetspakke_baerekraft_patruljen-i-samfunnet-0.pdf
https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbasen/aktivitetspakke_ansvar_patruljen-i-samfunnet.pdf
https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbasen/aktivitetspakke_ansvar_patruljen-i-samfunnet.pdf
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/jeg-er-beredt-merket-0
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/urettferdig-ballspill-lek


Uke 13. 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”
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/verden-og-vi

Uke 15. ”Fiske” merket https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/fiske S5 S6 S10

Uke 16. ”Fiske” merket fortsetter

Uke 17. Humlekasser. I dag lager vi humlekasser og lærer om hvorfor dette er viktig. Hva skjer med 
humlene i dagens samfunn? Hvorfor er humlene viktige? S6 S7 
Oppskrift på humlekasser http://humleskolen.no/lag-din-egen-humlekasse/

Uke 18. Forberedelse til kretsleir
Patruljene lager en modell av patruljeområdet sitt, hvor mange telt de trenger og antall raier til 
bygging.

Uke 19 Besøke Svarthålå/Vistehålå . Høre om hvordan samfunnet var da det levde folk her. Hva er 
forskjellene til dagens samfunn. Hvem styrte og bestemte? Hvordan er det i dag? S 11

Uke 20 Kanopadling

Uke 21. Patruljene planlegger et leirbålsinnslag og en markedsaktivitet til kretsleir eller gruppeleir
Utdeling av vårens merker. Bål og kos

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/verden-og-vi
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/fiske
http://humleskolen.no/lag-din-egen-humlekasse/

