
Program-mal for Vandrere, vår 2023
Nivå: Tropp. Vårens hovedtema er samfunnsengasjement 
Fokus for troppspeidere: Arbeide i patruljer og mer selvstendig læring. Bruk av patruljesystemet Ta 
ansvar for egen læring, få mulighet for å strekke egne grenser, tilegning av praktiske ferdigheter via 
«learning by doing», opplevelse, variasjon, ansvarstrening og noe prosjektarbeid skal stå sentralt i 
programmet.
Overordnet mål om at alle speiderne får mulighet til å delta på en patruljetur og en patruljehaik i løpet 
av sesongen. Aktivitetene i vandrertropp skal nå ligge på et merkbart høyere nivå og speiderne skal 
pushes til mer selvstendige oppgaver.
En vandrerspeider har speiderskjorte. Bruker speiderskjerf på møtene.

Ramme for møte: 
Åpning: Flaggutrulling, 
opprop og liF om dagens 
program.
Dagens akHvitet og lek. 
Avslutning: Flaggsang og 
speiderbønnen 
Speidere vær beredt - AllHd 
beredt. 

Ved overgang Hl Rover skal en 
vandrer ha: 
-Opplevd et akHvt friluLsliv 
gjennom alle årsHdene og
lært å verdseFe det.
-DeltaF på en større leir i 
Norge og utlandet.
-Opplevd samarbeid og 
vennskap i patruljen.
-Vært med på en patruljehaik
-TaF ansvar for egen læring
-FåF erfaring i ledelse
-Utviklet evnen Hl å orientere 
seg i samfunnet og bliF 
moHvert Hl engasjement.
-BliF kjent med samfunnet og 
bliF bevisst muligheten Hl å 
påvirke det.
Ledere skal ha sluOørt 
ledertreningen. Ta akHvt 
ansvar for gjennomføring av 
speiderprogrammet, turer og 
leirer. 

Uke 2 Oppstart. Presentasjon av vårens program. Snakke om at 
speiderne nå skal få større uRordringer og være enda mer 
selvstendige. Patruljesystemet er nå det eneste systemet. Det blir 
vintertur i telt eller Hl hyFe. Hvor/når ønsker speiderne patruljetur og
patruljehaik?

Uke 3 Prosjekt ”Knivmerke”. S3. I dag begynner vi på merket Alle 
speidere skal i løpet av våren lager sin egen kniv med slire. 

Uke 4 Prosjekt ”Knivmerke” fortseFer

Uke 5 Vi starter planleggingen Bl kretsleiren
Lage en modell over patruljeområdet. Patruljene bygger egne bord. 
Øve på surringer og planlegge klargjøring av raier.

Uke 6 ReCerdighet. ”En banans reise” og lek om tørke S7, S9 
Lederstyrt akHvitet.
hFps://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/en-banans-reise
Denne kvelden kan eventuelt også brukes Hl knivmerke hvis det trengs. 
hFps://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/lek-om-torke

Uke 7 Patruljemøte ”RusgiH” merke S2
hFps://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/rusgiL-0

Uke 8 ”RusgiH” fortseFelse. Besøk av poliH eller helsepersonell. S2

Uke 10 Patruljemøte. Turplanlegging, vintertur. Bruk kart, skjema for 
risikoanalyse, vurdering av transport, mat, oppakking for vintertur 
Hver patrulje utarbeider egen plan.
Leder har møte med peffene i forkant av møtet slik at de kan lede 
patruljen sin gjennom oppgaven. S4

Uke 11 Patruljemøte FN – merke S1 S11 S5 
hFps://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/fn 

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/lek-om-torke
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/rusgift-0
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/fn


Uke 12 Patruljemøte- Patruljen i samfunnet. ”Inkludering” Se materialer fra NSF. Bruk møteforslaget 
for tropp. Leder har møte med peffene i forkant slik at de kan lede patruljen gjennom oppgaven.S4
hFps://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbasen/akHvitetspakke_inkludering
_patruljen-i-samfunnet.pdf

Uke 13 Patruljen i samfunnet. ”BærekraL”. Se materiale fra NSF 
Forslag: Sy underquilt. Eller annet av brukte teksHler. S8 S14
hFps://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbasen/akHvitetspakke_baerekraL_
patruljen-i-samfunnet-0.pdf

Uke 14 Skinnmerket. (merket gjøres ferdig Hl høsten når kreaHvitet er tema) Vi lager slire Hl knivene
hFp://www.hobbykniv.com/424051967

Uke 15 Vi gjør ferdig slire Bl kniven.

Uke 17  Hospitering hos Flokk. Planlegging S3
Speiderne skal planlegge en akHvitet de vil ha for flokk speiderne uken eFer. Hvem skal gjøre hva 
(åpning, akHvitet, avslutning), hva trenger vi Hl akHviteten, hvem ordner utstyr osv.

Uke 18 Bygge patruljebord Bl kretsleiren

Uke 19 Flaggmerke S13 (De som skal få merke må delta på 17. mai enten ved flaggheis om morgenen 
eller i flaggborgen eller ta ansvar for flagget på gruppeleiren.)
hFps://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/flagg-0

Uke 20 Kanomøte, gjerne med velt

Uke 21 Planlegging av patruljehaik. Følg opplegget fra Norges speiderforbund.
hFps://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/pa-egne-bein-gjennomforing-av-patruljehaik

Uke 22 – 25: Klargjøring Bl kretsleir

Lørdag 24.juni – fredag 30.juni: KRETSLEIR

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
http://www.hobbykniv.com/424051967
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/flagg-0
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/pa-egne-bein-gjennomforing-av-patruljehaik

