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Forældrehåndbog  

Opdateret august 2022 
________________________________________________________________________________ 

Forældreintro 

Velkommen som forældre/pårørende hos Peder Bodil Spejderne. Meningen med dette skrift er at nye 

forældre/pårørende og bestyrelsesmedlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner, praktiske 

forhold og forventninger.  

Forventninger Du kan forvente 

• At vi tilbyder attraktive aktiviteter  

• At du kan stille spørgsmål pr. mail, pr. telefon eller før/efter 

aktiviteterne omkring spejderen  

• At ledere løbende deltager i relevante kurser 

• At vores aktiviteter starter til tiden. 

• At vi stræber mod vores aktiviteter, slutter på det fastlagte 

tidspunkt, der er meldt ud  

Vi forventer:  

• At vi bliver gjort opmærksomme på sygdomme/særlige behov. 

For eksempel allergi, handicap, sengevæder etc. 

• At hvis spejderen ikke kommer til en aktivitet, så meldes der 

afbud, enten til lederen eller på hjemmesiden.  

• At spejderen deltager aktivt i spejderaktiviteterne. • At tidsfrister 

overholdes. 

• At spejderen møder til tiden iført tørklæde/uniform/gruppe T-shirt  

• At hvis spejderen har en grov og ikke acceptabel opførelse, så kan han/hun sendes hjem fra 

aktivitet/tur, og der tages en snak med spejderen sammen med forældrene omkring det.  

Medlemsservice/Facebook 

Forældre har adgang til det interne medlemsservice, når det gælder eget barn, her kan man ændre i 

stamdata og tilføje nye oplysninger. Adressen er medlem.dds.dk. De enkelte afdelinger har hver sin 

facebookside, hvor der løbende vil blive lagt billeder op. Der lægges ikke billeder op af spejdere, der ikke 

har givet tilsagn. Desuden har gruppen en fælles facebookside. 

Gruppens hjemmeside hedder www.naestvedspejder.dk Hjemmesiden henvender sig primært til nye 

medlemmer, men bruges også internt til gruppens medlemmer, for her forefindes programmer, sedler, 

pakkeliste, information omkring ture, hjemvepolitik m.m. Alle ledere og bestyrelsesmedlemmer har 

forskellige adgang til medlemsservice og hjemmesiden.  

Kontingent Frøspejdere betaler 700 kr. i september for et spejderår. Resten af spejderne betaler 600 kr. i 

september og marts for et spejderår. Passive medlemmer (eks. efterskoleelever) betaler 365 kr. i 

september for et spejderår og ledere betaler 75 kr. i september for et spejderår. Pengene opkræves via 
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medlemsservice, hvor det er muligt at tilmelde betalingskort. Kontingentet anvendes til vedligeholdelse af 

hytten og grunden, materialer, kurser og aktiviteter for spejdere og ledere.  

Lokaler. Gruppen råder over en god spejdergrund med bålplads, shelter, bålhytte og hytte på Ryttervej 20, 

Grimstrup, 4700 Næstved. Her opbevarer vi vores grej og afholder de fleste af vores ugentlige 

spejderaktiviteter. Der er mulighed for lån af hytte, bålhytte, shelter og grund til spejderarrangementer. 

Gruppens materialer kan som hovedregel ikke lånes ud til andre.  

Traditioner Gruppen afholder samlet tænkedag så tæt på d. 22. februar, Gruppen fejrer Sct. Georgs 

dag/spejderdagen d. 23. april. Gruppen afholder hvert år i august, november, februar og juni en 

gruppeweekend for alle gruppens spejdere. Gruppen afholder hvert år banko. Hvert andet år hjælper 

gruppen Sct. Georgs gilderne med loppemarked. Peder Bodil Spejderne deltager på de ture som Svend 

Gønges Division arrangerer.  

Uddannelse Troppens PL og PA har mulighed for at komme på et ugekursus (PLAN) i efterårsferien som 

gruppen betaler, transportudgiften sørger spejderne selv for. Ledere tilbydes hvert år relevante kurser, 

hvor alle udgifter betales af gruppen. Desuden tilbydes de største kvistespejdere at komme på PUF-kursus i 

løbet af foråret. 

Arbejdsstof. Gruppen har besluttet at prioritere spejderarbejdet lige meget i følgende 8 værdier/emner: 

Naturkendskab/Miljø  Koder/Signalering Orientering  Knob/Besnøringer/Pionering  

Lejrliv/Madlavning  Klar dig selv/Fysik  Spejdersærpræg/Organisationskendskab/Patruljen/Godt 

kammeratskab  Sikkerhed/Førstehjælp Mærker. Spejderne har mulighed for i løbet af deres spejdertid at 

tage forskellige mærker. Gruppen følger de anskrevne regler omkring mærker på uniformen, som DDS 

foreskriver  Korpsmærke, divisionsmærke og gruppemærke skal sidde som korpsets regler foreskriver 

(billede af det findes i lommebøgerne Gnisten, Flammen, Ilden og Bålet).  Årsstjerner skal sidde som 

korpsets regler foreskriver.  Sikkerhedsmærker, duelighedstegn og kilometermærker skal sidde på højre 

ærme.  Lejrmærker og mærker fra ture osv. skal sidde på venstre arm. Hvis de syntes det er sjovt at have 

gamle mærker siddende accepteres det.  Det som 

ikke accepteres er badges, pins og andet 

tingeltangel som ikke har noget med spejder at 

gøre fx militærmærker eller mærker fra private 

ferieture.  Det accepteres ikke at male graffiti på 

uniformen eller en overdreven laset uniform eller ” 

slå søm” i uniformen, idet spejderen derved 

signalerer tilhørsforhold til en bestemt subkultur. 

  Gruppen har en fælles holdning til 

sikkerhedsbeviser kniv, sav og økse og hvordan det 

håndteres, når reglerne overtrædes. Konsekvenser når spejderne overtræder alm. sikkerhedsregler er de 

(efter at de er blevet gjort opmærksom på det) mister mærket, og dermed ikke må bruge redskaberne. 

Perioden er selvfølgelig afhængig af overtrædelsens karakter, men som hovedregel må det være minimum 

4 møder eller 1 måned.  Mærker kan sys på bålkappen et år efter arrangementets afslutning, hvis man 

ikke ønsker at bære dem på uniformen.  Ved ture i udlandet bæres Danmarksmærket efter de gældende 

DDS-regler. 
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Gruppens struktur.  

Spejderne er inddelt i 5 aldersgrupper. Disse aldersgrupper kaldes afdelinger eller grene. 

Familiespejdere/Frø spejdere er 3 til 6 år. Spire spejdere er 6 til 9 år. Kviste spejdere er 9 til 12 år. Gren 

spejdere/Hvideslægten er 12 til 16 år. Stammen/Klanspejdere er fra 16 til 23 år. Vi har ændret lidt på 

aldersopdelingen i forhold til DDS opdeling, som er: familiespejd 3-6 år mikro: 6-8 år mini: 8-10 år junior: 

10-12/13 år trop: 12/13-16 år klan: 16-23 år I hver afdeling er spejderne inddelt i patruljer. For 

klanspejdernes vedkommende i sjak. En patrulje består af en patruljeleder, en patruljeassistent, samt 1 til 5 

patruljemedlemmer. 1 sjak består af 3-4 medlemmer. Hver afdeling ledes af et team, bestående af en 

afdelingsleder og mindst en afdelingsassistent (hvis vedkommende er over 18 år) eller afdelingshjælper 

(hvis vedkommende er under 18 år). Teamets medlemmer er ligeværdige. Derudover hjælper forældre af 

og til til på møderne/aktiviteterne. Alle der har kontakt med spejderne har underskrevet børneattest. 

Aldersgrænserne i afdelingerne er vejledende og afvigelse aftales mellem lederne indbyrdes. Når det 

overvejes om et barn skal flytte afdeling tages der hensyn til barnets egne ønsker, modenhed, alder og 

kammeraters placering. Afdelingerne planlægger selv indholdet i egne aktiviteter og udfærdiger 

halvårsprogrammer. Gruppens ledere er organiseret i en lederpatrulje. Lederpatruljen vælger hvert år en 

eller to gruppeledere. Gruppelederen sørger for at afholde gruppeledermøder, ledersamtaler og 

lederweekend. Derudover er der et antal gruppeassistenter, som ikke har ledelsesansvar i en afdeling, men 

hjælper til i gruppen med ad hoc opgaver.  

Forkortelser. DDS anvender forkortelser, hermed 

bringes nogle af forkortelser. PL = Patruljeleder PA = 

Patruljeassistent MikL = Mikroleder MikA= 

Mikroassistent ML = Minileder MA = Miniassistent JL = 

Juniorleder JA = Juniorassistent TL = Tropsleder TA = 

Tropsassistent GL = Gruppeleder GA = Gruppeassistent 

Grupperådet/generalforsamling/Bestyrelsen 

Gruppens øverste organ er grupperådet, hvor 

bestyrelsen vælges en gang årligt på 

grupperådsmødet/generalforsamlingen. Der vælges en 

formand, en kasserer, forældrereprænsentanter og 

lederreprænsentanter. Man vælges for en 2 årig 

periode. Bestyrelsen er pt. sammensat af 5 

forældre/andre med interesse i gruppen, som ikke er 

ledere og 5 ledere. Bestyrelsen har det økonomiske 

ansvar for gruppen. Der holdes ca. 5 bestyrelsesmøder om året. Gruppens ledere har alle underskrevet 

ledererklæring og børneattest, så vi giver hinanden størst mulig sikkerhed for ikke at have pædofile i 

gruppen. Gruppen koordinerer sin virksomhed/aktiviteter i ca. 5 ledermøder fordelt ud over året. 

Ledermøderne tager ca. 2-3 timer. Derudover afholder gruppen 2 leder/bestyrelsesweekender eller 

aftener.  

Gruppens historie. Peder Bodil Spejderne (PBS) tilhører Det Danske Spejderkorps (DDS). Gruppen er fra 

1975 og startede i lokaler på H.C. Andersens vej. Nu hører vi til på Ryttervej 20 og har gjort det siden 1980 i 

en stor hytte med en god stor grund med bålplads, bålhytte og shelter. Vi har lige fra starten haft både 



 
Peder Bodil Spejderne - Spejder i Næstved  

Ryttervej 20, 4700 Næstved 
Mail: kontakt@naestvedspejder.dk 

Hjemmeside: www.naestvedspejder.dk  
Peder Bodil Spejderne – en del af Det Danske Spejderkorps 

 

piger og drenge. Gruppen er opkaldt efter Næstveds grundlægger Peder Bodilsen. Gruppens nummer i DDS 

er 3207.  Gruppe er med i et nordisk spejdersamarbejde , Spovalgre, hvor der med 2-4 års mellerum 

arrangeres en fælles sommerlejr på skift i landene Danmark, Norge og Sverige 

Division. Peder Bodil Spejderne er med i Svend Gønges division. Divisioner er en geografisk inddeling af de 

blå spejdere i Danmark. Svend Gønge division dækker Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner. 

Divisionen arrangerer hvert år, i samarbejde med grupperne, divisionsturneringer og træf for de forskellige 

afdelinger. Disse arrangementer deltager gruppen aktivt i.  

Politikker 

Vi har politikker for kommunikations-, samvær-, rygning- , alkohol-, sundhed-, mobil-, sikkerhed-, 

antimobbe-, miljø- og medicin. De findes her https://www.naestvedspejder.dk/politikker 

Gode links 

Det Danske Spejderkorps www.dds.dk 

Spejderlivet  www.spejder.dk 

Spejder Sport (Butik med friluftsudstyr ejet af Det Danske Spejderkorps) www.spejdersport.dk 

Peder Bodil Spejderne www.naestvedspejder.dk  
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