KORT REFERAT FRA FORELDREMØTE BEVER/SMÅSPEIDER 7. OKTOBER

Oppmøte: foreldre til ca 40 barn ( og det syns vi var veldig bra!)

Agenda:


Først en kort presentasjon av hvem som er enhetsleder og gruppeleder.



Kort forklaring om hjemmeside, hva som finnes hvor etc. Øverst finner man runde ikoner i
forskjellige farger. Brunt= bever, gult=småspeider. Ved å trykke på disse finner man
semesterplanen.
På høyre side finnes en kalender som skal være oppdatert. Samme fargekode gjelder her. Vi
ønsker at foreldre skal bruke hjemmesiden vår, da mer og mer informasjon legges ut her.
SMS koster mye penger på sikt. Vi har også en åpen facebook side samt en egen gruppe for
foreldre (hvor foreldrelaget legger ut div info)



Gjennomgang av Infofolder. Denne folderen finner man på hjemmesiden, under Bli medlem.



- Kort om hvordan vi er organisert, hvordan vi jobber i de forskjellige enhetene. Lek står i
fokus i beveren, men vi plukker ut et tema på møtene slik at det også blir læring. Vi forsøker
å gå gjennom alle punktene i et merke kalt ”Jeg er Beredt”. (f. eks trafikksikkerhet,
førstehjelp, primitivmat, turer i forskjellige årstider etc.). Viktig med progresjon, og enkelte
ting er foreholdt de eldste. (for eksempel kino og leir.)
-

-

Vi krever ingen spesielle klær hos de yngste. Når alle blir ”tatt opp som speidere” (en
seremoni vi pleier å ha hvert halvår) kan barna begynne med speiderskjerf. Dette kjøpes
på speidersport.no (husk knute og riktig merke til å ha på).
Vi ønsker at de fleste har en blå genser som det står Kjølberg Speidergruppe på. Denne
kjøpes av oss for 200kr.
Speiderskjorte brukes kun på leir og speiderparade. 3-4.klassingene kan kjøpe dette om
de vil (også på speidersport.no)



Kort gjennomgang av arrangementer i løpet av et år.



Kort om kontingent. Denne kreves inn av Norges Speiderforbund, og gruppa får tilbakebetalt
en gitt sum



Informasjon om Foreldrelaget. Vi ønsker oss representanter til foreldrelaget, og aller helst en
ny LEDER. En som kan hjelpes oss med organisering osv til blant annet juletrefest,
speideraksjonen etc. Interesserte kan ta kontakt med Lars Erik.

Vi er avhengig av hjelp fra foreldre til div dugnader, og forventer at alle stiller opp på en eller
annen måte i løpet av året. (kakebaking, dugnader etc.) Dette for å unngå enda mer arbeid
på lederne. Eks kan være hjelp til å rigge opp eller ned en leir, garasjebygg. Når det er sagt,
tusen takk for all velvillighet til å bake til speiderparaden! Jeg fikk nok kaker etter 30min!



Kort informasjon om garasjebygging og speiderhytta vår Ingerhaug, som nylig brant ned.
Avhengig av hjelp til å rydde/bygge opp. Vi ønsker at foreldre som kan bidra med et eller
annet tar kontakt. (for eksempel har vi fått sponset servise++ til hytta, og vi har blitt sponset
noe materiale til garasjen vår.

Dersom noen foreldre bærer en liten speiderspire i magen er de hjertelig velkommen til å bli med i
ledergjengen vår!

