Junior grenleder møde
Dato: 11/4-2019
Deltagere: Jakob (prins hamlet), Ulrik (Holbo spejderne), Twist, Amøbe (1. Helsingør), Lars (Hammermølle),
David (1. Kokkedal), Rolf, Tante Tut (Øresund division)
Næste møde: Torsdag d. 19/9-2019 kl. 19:00 – 21:00, hos: 1. Kokkedal Græstedgårdsvej 1C
2980 Kokkedal

PL/PA Evaluering
1. kokkedal: Det havde været rigtig sjov at skulle planlægge en post. De var godt aktiveret.
David havde en følelse af at der var en bedre aktivering af patrulje medlemmerne.
Prins hamlet: også rigtig gode tilbagemeldinger på arrangementet.
Jakob synes at det var rigtig sjovt at stå på posten, som patruljen havde lavet.
Holbo: Generelt gode tilbagemeldinger. Der var dog en som følte at de andre patruljemedlemmer ikke var
aktive, og at tutorne ikke var gode nok til at hjælpe med at de kom ordentlig i gang. Den patrulje endte så
også med kolde kødboller.
1. Helsingør (Koda). Programmet virkede lidt rodet, og tidsplanen passede ikke så godt, da spejderne var for
hurtigt færdige. Dog giver han en 8/10 rating 
Det var rigtig sjovt at se hvordan spejderne kunne finde på nogle kreative poster, som var lidt anderledes
end vi selv fandt på.
Der specielt en post, som var morse, hvor koden siger hvordan en perleplade skulle fyldes ud.
David spurgte ind til om man kunne overveje at lave noget mere udforende til arrangementet, da det typisk
er det lidt ældre spejdere. Det kunne være sjovt hvis man gør noget som ikke er så normal i junior arbejdet.
Eg sov ude.
Jo flere ideer der kommer jo bedre, så hvis lederne har nogle gode ideer tager vi i mod med kyshånd (samt
deltagere til planlægnings teams )

Divisions turnering
Dato’en er stadig en udfordring, da det er midt i kristihimmelfart samt nogle konfimationer.
1. kokkedal har overset at datoen var flyttet, så de er lidt udfordret. David kan være der noget af dagen, og
de arbejder på at få skaffet en leder til aftenen.
Hamlet: 4 tilmeldinger ind til videre
Holbo: har 2 tilmeldinger ind til videre

1. Helsingør: de har ikke helt styr på status endnu.
Birgitte Gjøe: Der er 7 tilmeldte ind til videre.
Hammermølle: tilmeldingen er ikke helt ude endnu.

Vi snakkede lidt om hvad vi gør hvis der ikke er tilmeldte nok til løbet. Ind til videre, må vi lige se det an.

David foreslog at man invitere troppen til også at deltage sideløbende, hvor det vil være på deres egne
vilkår. Det skulle så være noget de skulle dyste mod hindanden og ikke mod juniorerne. Det er umiddelbart
en god ide, vi føler dog at det er noget vi skal have vendt på divisions ledelsesmødet først.

David og Rikke har snakket lidt sammen om hvordan man kan formalisere lejr/opgave bedømmelsen, sådan
at det er nemmere for lederne at vurdere og give point til patruljerne. Det er også noget vi vil sende ud til
patruljerne på forhånd, så det ved hvad der bliver lagt vægt på.

Temaet for turneringen er: klima
Vi har følgende 4 delopgaver i løbet af dagen:





Tip-en-13 om hvor langtid ting er om at blive nedbrudt (Trine har den der hjemme, klar til print)
Citron batteri
Vandrensning
Kend din nabo patrulje (uden for vurdering)

Bordet rundt
1. kokkedal
Instagram løb rundt i kbh med billeder af forskellige opgaver de fik undervejs. Så de fik en liste af
ting/scenarier de skulle tage et billedet af. Patruljerne havde dagen før, til at planlægge deres tur rundt i
kbh, og så tog de ind lørdag for at gennemføre løbet.
Spejderne modtog så ekstra opgaver via deres instagram profiler.
Der var så nogle centrale steder hvor spejderne skulle forbi eg. Til frokost.
Der var super gode tilbagemeldinger fra spejderne.

1. Helsingør
Tog på en tur i marts måned og lavede Cansino (can-casino)
Det skulle på løb for at samle grankovler til at købe mad for (til en auktion).

Maden var delt op i grupper:





Protein
Stivelse
Grøntsager
Bonus (chips, M&Ms, bacon …)

Patruljerne skulle så selv finde ud af at lave frokost ud af det, som de syntes var super sjovt.
Lederne deltog også som patrulje, hvilket fungerede rigtig godt.

Hammermølle
Bålchallenge, hvor spejderne skal tænde bål i starten af spejdermødet.
Der var tørt brænde, men spejderne blev rigtig hurtige til at starte et bål på 8 min.
Det blev så udviddet med at de skulle nå endnu flere opgaver:




Have en ½ l kogende vand på bål inden 20 min
Tænd bål på 4 forskellige måder uden tændstikker
Tændbål ude i skoven

Holbo
KFUM løb: Scout Zone løb
Patruljerne skulle sidde forskellige steder, og logge op over skype. Hvor man får opgaver sendt ud, og
patruljerne skal så løse posten, og sende et billede tilbage med hvad de har lavet.
Det minder meget om JotaJoti løbet (som ligger i efterårsferien). (jamboree on the air, jamboree on the
internet)

Evt.
Der var snak omkring hvor duelighedsbeviser bliver taget:





Det er lidt blandet, men mange tager beviserne til møderne
Holbo bruger møderne, og de spejdere som allerede har duelighedsmærket laver en trangiaforløb
sideløbende.
Mange grupper tager duelighedsmærkerne i starten efter oprykning.
1. Helsingør tager duelighedsmærker på påsketuren, hvor alle kommer igennem dem, enten som
nu info, eller som opfriskning. Der bruger de så også børn-leder-børn konceptet.

Vi snakkede om fordeling af drenge og piger… der er helt generelt i alle grupperne en klar overvægt af
drenge i forhold til piger.

