
  

Familiespejd  2022/23 
Færdighedsmærke: 

25/9 – 9/10 – 23/10 – 6/11 

Vi gennemgår og øver regler for brug af kniv samt færden omkring blå. Introducere familiespejderne 
til knob og historien om Claus Nar. Vi starter hvert møde med at lave bål og tilberede mad over bål.  

 

Trøster: (Intro til førstehjælp) 

20/11 – 4/12 – 18/12 – 29/1 

Her vil vi gennemgå og se hvor førstehjælpskassen er på Grantoften. Hvordan kan vi hjælpe en ven 
der er kommet til skade. Flere scenarier gennemgås. Familiespejderne øver sig i hvornår de kan 
hjælpe og hvornår der skal kaldes på en voksen. Lægger forbinding mm. Hjælper splinter ud af 
fingeren.   

29/1: Afslutning af trøstermærke 

- Sidste gennemgang af intro til førstehjælp 
- Færdiggøre navnepinde: navn, slibe, olie 
- Intro til Legemester: Folde kop i papir og afprøve den. Samt slutte dagen af med leg ude. 

 

Legemester 

12/2 – 26/2 - 12/3 - 26/3  

Her vil vi forsøge at give hvert barn plads til at præsentere en leg de holder af. Dette vil vi starte med 
ved hver af de ovenstående datoer. Derudover vil der være projekt vulkan. Hvor vi i grupper af 2 
bygger en vulkan af syltetøjsglas/ glasflaske, papmache og maling. Det afsluttes med at afprøve om 
vulkanen kan gå i udbrud.  

Der vil være mulighed for at gå fra til andre aktiviteter så som Snitte / spille spil. Omgang med kniv 
og sikkerhed holdes vedlige. Det fælles snitteprojekt skulle gerne blive til en knagerække 

 

Skovens dyr: 

9/4 – 23/4 - 7/5 - 21/5 - 4/6 

Vi starter hvert møde med et eller flere dyr. Vi vil komme rundt om skovens mange dyr og vælge 
nogle enkelte ud. Hvilke kan vi finde tegn på findes i skoven nær Grantoften. Familiespejd vil få viden 
om de enkelt dyr der udvælges. F.eks. levested og føde. På vores udflugter vil vi lede efter spor og 
snakke om dages dyr. Der vil være små opgaver undervejs. 

 

18. Juni Afslutning: 

Her holder vi afslutning inden sommerferien. Hvis der er stemning for det, vil vi forsøge med 
overnatning i Grantoften. 


