
SpeJdere 11+ 
Snak om formålet med spejder-
arbejdet til gruppens forældre 
Forældrene er en vigtig målgruppe ift. at 
fastholde spejderne. Hvis lederne formår at 
få forældrene til at forstå, hvad deres børn 
får ud af at være spejder, vil de skubbe på 
for, at børnene er vedholdende og bliver ved 
med at være spejdere.
 
Begræns aldersspændet i 
enhederne/afdelingerne 
Mange grupper oplever frafald i tropsalderen 
(12-16 år), samtidig oplever de, at aldersspæn-
det i troppen er for stort. Der er stor forskel 
på at være en dreng på 12 og en pige på 16. 
En del grupper har gode erfaringer med en 
kortere tropstid typisk (13-16 år). Gruppen kan 
med fordel tilpasse aldersinddelingen, så det 
passer til de spejdere og ledere, I har.  

Skab rum for det sociale
Det sociale er meget centralt for aldersgrup-
pen 11+. En hyppig årsag til at stoppe til spej-
der er, at vennerne stopper, eller at vennepar 
bliver skilt ad i forskellige patruljer. Som leder 
kan du støtte op om det sociale og skabelsen 
af relationer ved at give spejderne fritid, hvor 
de kan tilvælge hinanden, men også ved at 
variere, hvordan spejderne arbejder sammen.   

Giv spejderne medbestemmelse og 
ansvar, og hjælp dem med at fast-
holde et højt aktivitetsniveau
For at fastholde spejderne, når de bliver 
ældre, er det vigtigt, at de ikke blive overladt 
til sig selv. Her kan de voksne ledere hjælpe 
med at sikre et højt aktivitetsniveau, hjælpe 
spejderne med at prioritere friluftslivet og 
lave sjove og udfordrende aktiviteter.  

Gør spejder til et frirum
Børnene har en travl hverdag, og spejder skal 
være et frirum, hvor de kan slappe af og ikke 
behøver præstere, spille seje eller voksne. Det 
er vigtigt at tænke ind, når man tilrettelægger 
aktiviteter og giver spejderne ansvar. Lederne 
har en rolle ift. at skabe en balance mellem 
gode aktiviteter og fritid i spejderarbejdet. 
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