
HORNBÆKSPEJDERNE mikrogrenberetning – grupperådsmøde 2023 Årsberetning:  
  

 
Vi har været igennem blandet forløb dette år. Hvor vi har haft fokus på at børnene skal 
lære mere, blive mere selvhjulpen. MEN vigtigst af alt, har vi haft fokus på at være EN 
GOD KAMMERAT! 
Vi afholdte et forældremøde, lige efter oprykningsturen. Hvor vi snakkede med vores 
forældre, at dette 110% det vigtigste for os. 
Her blev der også snakket meget om det med, hvordan man er en god kammerat? 
Hvordan man taler til hinanden? Om hvad der sker på skolen, bliver på skolen. Og vi har 
NUL TOLERANCE! Og med dette mener vi, at man har 3 ”strikes” og derefter er man ude 
af gruppen! Men klart vi vil have forældrene i snak inden, hvis deres børn har fået ”et 
strike”. Men børnene ved godt hvad det betyder, og at man skal tale pænt til hinanden og 
os!  
Det er en læring i at få kommandoer af andre voksne. 
 
På dette møde snakkede vi også om vigtigheden i at børnene kommer til møderne. Uanset 
vejret. Fordi vi går meget op i vores patruljer. Hvad det betyder for en patrulje når man 
mangler. Og vi har som gruppe indført MØDEKNAP, så det er vigtigt at melde afbud, hvis 
ens børn ikke kommer. Også fordi vi nogle gange handler ind til noget spiseligt! 
Har vi et forløb med fx 4 gange, så skal man have været der mindst 3 ud af 4 gange. Ellers 
kan man ikke få et mærke! Dette skyldes de lærer nogle færdigheder. Og det kræver man 
er til møderne. 
Vi bruger meget tid, på at danne vores patruljer, og vise hensyn til de forskelliges behold 
og udfordringer. Og prøver at dele børnene, så de ikke nødvendigvis er i patrulje med 
deres bedste ven. Dette gør vi for at lære børnene at være sammen på tværs. Og skabe 
nye relationer. Man kan godt som forældre have nogle ønsker, men vi kan ikke altid indfrie 
dem. Da det er vigtigt at dynamikken i vores patruljer er gode. Og vi ser ofte noget andet, 
end man gør som forældre. Derfor er spejder leder børn heller ikke patrulje med egen 
forældre! 
 
Internt har vi på gruppeledere møder en snak om hvad de kommende oprykker børn skal 
kunne når de skal være minier. Og hvad de små skal kunne når de kommer fra familie 
spejder. 
 
Og vi prøver at være på både spejder grunden, og ude i vores smukke område. For vi på 
den måde lærer børnene at finde vej i plantagen fx 
 
Vi prøvede som julehygge at lave et samarbejde med plejehjemmet, der ligger lige ved 
siden af grunden. Og vores spejder børn havde lavet fine dekorationer. Og det gav så 
meget mening at være sammen med de gamle. At se dem lyse op, de små lytte, og en af 
de gamle havde været pige spejder for mere end 80år siden, men kunne stadig lave knob! 
En gang spejder, altid spejder. Så i 2023 vil vi gøre mere af dette. 
 
Vi har indført møde knap. Og kunne på årets sidste møde uddele 9 stk. Mange havde max 
misset 1-2 møder siden oprykning. Og en havde kun misset 2 møder på hele året! 
 



Som vi også snakkede om på vores forældre møde, vil vi gerne opfordrer til, at hvis jeres 
barn har særlige behov/udfordringer, at I fortæller os det. Og hjælper os til at hjælpe dem. 
Og har de mange problemer, kan vi bede om I selv er tilstede med jeres børn, så vi kan 
være der for alle børn i vores patruljer. 
 
I 2022 har vi været igennem følgende forløb: 

 
- Insekt   
- Sct.Georgs Mærket, et sagn historie, som går igen hvert år 
- Fossil, med en tur til Fakse Kalkbrud 
- Mikro/mini Divi 
- 10km i forbindelse med sommerlejr 

- Sommerlejr 
- Fokus på klar dig selv, kniv & knob 
- Opryknings tur 
- Klar dig selv 
- Kniv med eksamen for de 2.års mikroer der var klar, så ikke alle har været klar til Kniv 

bevis 
- Skattejæger 
- November dag  

 
Hvis/når mikroerne kommer fra familiespejd forventer vi:  
 
- At de har lyst til at være spejder og mod på at lære mere. 
- At spejderne får kendskab til regler og rytme i forhold til spejdermøderne, lejre samt 

vores hytte og område  
- De skal vide hvad det vil sige at deltage i løb som en patrulje og vil blive introduceret 

til patruljearbejde  
- De skal have kendskab til kniv og knivreglerne  
- De skal have kendskab til bål og bålreglerne  
- De skal lære at binde et råbåndsknob  
- Vi vil arbejde med begrebet ”Klar dig selv” helt generelt, som forberedelse til lejre og 

på selve lejrene. Mærker kunne være: 
- Klar dig selv 
- God kammerat  
- 10 km mærke  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rammerne i Mikro Status Lige nu:  
 

- 17 mikro spejdere  
- Grønspætter  
- Rødkælke   
- Gulspurve  

 
- 3 ledere  

 
- Tina Forchhammer 

 
- Martin Grundtvig 

 
- Sascha Hirtsgaard  

 
- Vi har brug for ledere, flere til at løfte opgaven med jeres børn 

 
-  

 
- Assistenter  

 
- Anders Kert Rathleff  

 
- Nicolai Wittekind  

 
 


