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Innledning 
 
Dette heftet er ment som en introduksjon til det å være 
speider for nye ledere i Frikirkens speiderkorps (FSK). I 
tillegg finner du mange ressurser på våre nettsider på 
fribu.no 
 
Det finnes også mye god informasjon hos Norges 
Speiderforbund (NSF). Det meste finner du på 
speiding.no og speiderbasen.no 



4 

 

Dette er speiding 
 
Speiding er: 

• å lære ved å gjøre 

• å la barn og unge få prøve seg på egenhånd 

sammen med unge og voksne veiledere som bryr 

seg og er gode forbilder 

• utvikling av hele mennesket for en bedre verden 

• å klare seg selv, med det man har 

• å være en god venn og til nytte for andre 

• å bygge unge, selvstendige og 

samfunnsengasjerte ledere. 

Speidingens kjerneverdier er: 
• Friluftsliv 

• Vennskap 

• Opplevelser 

• Samarbeid 

 
Formålsparagraf 

§ 1-5-1 Norges speiderforbunds formål er å utvikle 
mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i 
samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og 
speiderloven. 
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Speidermetoden 

Speiderbevegelsen er basert på åtte grunnleggende 
prinsipper. Vi kaller det speidermetoden. 

• Forpliktelse gjennom lov og løfte 
• Learning by doing 
• Bruk av patruljesystemet 
• Friluftsliv 
• Samfunnsengasjement 
• Symbolikk, rammer og lek 
• Progresjon i aktiviteter og ferdigheter 
• Medbestemmelse og ansvar 
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Dette er en speidergruppe 
 
En speidergruppe er som et annet lokallag eller klubb 
som er medlem av noe større. I speideren er gruppa 
knyttet opp mot forbund, krets og korps. Vi liker også å 
si at som speider er du medlem av verdens største 
vennegjeng. Dette sier vi fordi speiderarbeidet strekker 
seg over hele verden gjennom de internasjonale 
organisasjonene WOSM og WAGGS. Disse 
organisasjonene kan du lese mer om på speiding.no. 
 
En speidergruppe består normalt av 30-100 medlemmer. 
En normal aldersdeling i en speidergruppe er som følger: 
 

Aldersdelte enheter i speideren 

Farge Navn på enhet Fra Til 

BRUN Bever 1.kl. (6 år) 2. kl. (7 år) 

GUL Småspeider / Flokken 3. kl. (8 år) 4. kl. (9 år) 

BLÅ Stifinnere 
Storspeider 
/ Troppen 

5. kl. (10 år) 7. kl. (12 år) 

GRØNN Vandrere 8. kl. (13 år) 10. kl. (15 
år) 

LILLA Roverlag 16 år 25 år 

 
Speidergruppa samles oftest ukentlig og reiser på flere 
turer i løpet av året. Den største og lengste turen i løpet 
av et år er gjerne sommerleiren som varer i 8 dager 
(lørdag til lørdag). 
 
I troppen begynner man ofte å bruke patruljesystemet. En 
patrulje er en gruppe med 3-8 speidere. Patruljen ledes en 
patruljefører (peff) og en patruljeassistent (ass).  
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Patruljesystemet er en viktig del av speidingen som 
bidrar til at speiderne får erfaring i ansvar og ledelse. Her 
lar man gjerne speiderne planlegge og gjennomføre noen 
patruljemøter på egen hånd. I tillegg samles hele troppen 
til troppsmøter. Troppsmøtene planlegges og ledes av 
troppslederne. Vanligvis får man være med på 
sommerleir først når man begynner i troppen. Roverlaget 
fungerer optimalt som en uavhengig enhet med 
roverlagsleder som selv er rover. Flokken, troppen og 
roverlaget har ofte egne turer godt tilpasset speidernes 
alder, men mange grupper har gruppeturer i tillegg, noe 
som er flott for samholdet i gruppa.  
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Å være speiderleder 
 
Å være speiderleder i en speidergruppe vil si at du påtar 
deg et ansvar overfor barn og unge. Med dette ansvaret 
følger noen plikter og forventninger. 
 
Plikter 

• Politiattest 
o Alle ledere i speideren må vise fram en 

begrenset politiattest. Denne finner du på 
speiding.no. Unntak kan gis der lederen 
ikke er i kontakt med speiderne i det 
daglige speiderarbeidet og på leir. 

• Medlemskap og speiderløfte 
o Som leder i speideren må du bli medlem i 

Norges speiderforbund (NSF). Som 
medlem er du ulykke og ansvarsforsikret 
og kan dermed delta på arrangement i regi 
av speideren. Som medlem har du 
stemmerett i speidingens demokratiske 
beslutningsorganer. Du får også tilsendt 
medlemsbladet Speideren. Som medlem 
må du avlegge speiderløftet: ”Jeg lover 
etter beste evne å være åpen for Gud, 
hjelpe andre og leve etter speiderloven”. 
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Forventinger 

Det er viktig at du vet hva som forventes av deg og hva 
du kan forvente av gruppa du er leder i. Derfor vil vi 
anbefale alle nye ledere å avklare dette med 
gruppelederen så snart som mulig, og helst før man trer 
inn i rollen som speiderleder. For de fleste vil det kanskje 
være naturlig å snakke om forventninger i ledersamtalen. 
 
Ledersamtalen 

Ledersamtalen er mellom deg og gruppelederen i 
speidergruppa. I denne samtalen blir du orientert om hva 
speiding er, hva den aktuelle speidergruppa vektlegger 
og prioriterer, hva som forventes av deg som leder og 
hva du som leder kan forvente deg. 
 
Det aller viktigste 
Som leder er det to prinsipper vi vil du skal ha fremst i 
tankene. Det første er å se den enkelte. Når du treffer 
speiderne er det viktig at hver enkelt blir sett og 
bekreftet. Mange barn og unge opplever alt for mange 
dager uten å bli sett og bekreftet på en god måte. Videre 
er det prinsippet om å lære ved å gjøre. På mange andre 
arenaer må barn lære ved å se, lese eller høre. I speideren 
ønsker vi at barn og unge får prøve å gjøre selv. Din rolle 
som leder vil være å veilede speideren i det de gjør. Det 
er bedre å feile enn å ikke gjøre noe. Feil kan vi lære av. 
Vi ønsker å strekke oss langt på dette, men selvfølgelig 
uten at det skal gå på bekostning av sikkerheten.  
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Forbund, krets og korps 
 
Alle grupper i FSK er knyttet til og medlem av NSF. 
Gruppene er geografisk inndelt i kretser. Hver krets har 
sitt styre og kretsting (årsmøte). Kretstinget velger styre 
og er det øverste beslutningsorganet i kretsen. 
 
Det finnes ulike korps i NSF. FSK ble opprettet i 1973 
og samler det speiderarbeidet som drives i Frikirken. 
FSK er en del av Frikirkens barn og Unge (FriBU) som 
håndterer alt barne- og ungdomsarbeid i Frikirken. FSK 
ledes av et styre valgt på korpstinget. 
 
Forbundet ledes av speiderstyret som velges på 
speidertinget. Grupper, kretser og korps kan sende 
delegater til speidertinget. Forbundets daglige drift skjer 
på forbundskontoret som består av en stab som er ansatt 
av speiderstyret. 
 
NSFs mål (§  1-5-2) 

Speiding er en internasjonal, ideell og religiøs bevegelse. 
Arbeidet baseres på religionen i det enkelte land. I Norge 
bygger speiderarbeidet på et kristent grunnlag. Forbundet 
vil gi medlemmene forståelse for kristen tro og kristne 
grunnverdier, og gi den enkelte mulighet til å utvikle sin 
tro. Medlemmer som tilhører et annet religionssamfunn 
enn det kristne, kan være speidere uten at den kristne del 
av målsettingen skal omfatte dem i større grad enn de 
selv og deres foresatte ønsker. Har alle medlemmene i en 
gruppe en slik tilknytning, legges deres religion til grunn 
for gruppens speiderarbeid. 
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Speiding i Frikirken 
 
Speiderarbeidet i Frikirken handler i første omgang om 
måloppnåelse av vår visjon. I en mer utvidet forståelse 
handler det også om måloppnåelse av FriBUs visjon og 
NSFs mål. Vi ønsker videre at våre speidergrupper skal 
ha et tett og godt samarbeid med menigheten. Det viser 
seg å være fordelaktig både for speidergruppa og 
menigheten. Menigheten kan bidra med mange ulike 
ressurser inn i speiderarbeidet. Speidergruppa tilfører 
også menigheten mange ressurser i form av nye 
mennesker, lederrekruttering og lederutdanning. Dette 
fører igjen til en vekst i menigheten og dens arbeid i 
lokalsamfunnet. 
 
FSKs visjon 

Korpset hovedoppgave er gjennom vårt speiderarbeid: 
- Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud 

- Orientere dem om vårt kirkesamfunn 

- Føre dem inn i menighetslivet 

FriBUs visjon 

”Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, 
møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.” 
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Ressurser 
 
Som speiderleder har du tilgang til mange ressurser på 
nettet. I tillegg til det som er nevnt under finner du 
aktiviteter, foredrag, andakter, ideer til 
speidergudstjeneste og mye annet til bruk i gruppen på 
korpsets egen nettside: fribu.no/fskressurser 
 

Aktiviteter - Speiderbasen 

Speiderbasen (speiderbasen.no) er en program- og 
aktivitetsdatabase på internett. Der finner du blant annet 
følgende: 

• Søkemotor for aktiviteter og speidermerker 

• Informasjon om programtilbudet, som er NSFs 

treningsprogram for speidere og ledere 

• Informasjon om speiding generelt 

• Opplæring i hvordan speiderbasen kan brukes 

• Peffens hjørne og konfirmantspeiding (under kategorien 

vandrer) 

Andakter 
I FSK ønsker vi å prioritere andakten på speidermøtene. 
Andakten er en kort undervisning om hvem Gud er og 
hva han gjør i våre liv. Som en hjelp til å lykkes med 
dette, kan vi anbefale følgende ressurser: 

• “Korte Speiderandakter” Årlig hefte fra korpsene i NSF 

• “En helt overkommelig bibel” av Knut Tveitereid: 365 av 

Bibelens mest sentrale tekster, gås igjennom dag for dag 

• “Hva skjer'a Gud?” av Sarah Young: En andakt hver dag 

med forslag til bibelvers du kan lese på egen hånd 

• fribu.no/andakter – FSKs egen nettside 

• speiderbasen.no - Andakter og ord for dagen 
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Tips for ekstra travle dager: 

 
Gå gjennom andaktsbøker du har og merk av andakter 
som passer i speidersammenheng. Slik slipper du å velge 
helt tilfeldig neste gang du har det travelt.  
 
Lag et eget andaktshefte med gode andakter fra nettet og 
eventuelt egenproduserte andakter, gjør gjerne 
tilpasninger til din gruppe  
 
Skriv ned dine favorittbibelvers med noen refleksjoner. 
Bruk dem som utgangspunkt for en samtale, diskusjon 
og/eller refleksjon. Speiderne blir ofte engasjert av å få 
delta i samtalen. 
 
 
  Heftet korte 

speiderandakter 

kan kjøpes i 

FSKs 

nettbutikk på 

fribu.no 

 

Heftet er utgitt 

av korpsene i 

NSF. Målet er 

å gi ut et nytt 

hefte hvert år. 

 

Bildet her viser 

heftet som FSK 

sto i spissen for 

i 2014. 
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Lederutvikling 

 
Lederveiledningene til NSF anbefales for en oversiktlig 
innledning til emnene. Følgende lederveiledninger finner 
du på speiderbasen.no: 

• Treningsprogrammet 

• Planlegging av speidermøter/aktiviteter 

• Speidermetoden 

Grunntreningen for ledere i NSF består av tre trinn: 
• Jeg er beredt 

o Sikkerhet på tur 

o Norsk grunnkurs i førstehjelp 

o Praktisk friluftsliv 

• Treningsprogrammet 

o Veiledning 

o Speidermetoden og treningsprogrammet 

o Egen enhet 

o Planlegging i enhet - teori og praksis 

• Praktisk speiderledelse 

Hvert kurs kan tas over en helg. Kursene arrangeres av 
kretsene, så følg med på hjemmesiden til din krets. En 
oversikt finner du også på speiding.no/arrangementer/. 
Den videregående treningen består av Trekløver-Gilwell 
og Ledertrenerkurset: 

• Trekløver-Gilwell for alle som har tatt grunntreningen og 

ønsker å videreutvikle seg som speiderleder. 

• Ledertrenerkurset for de som selv kunne tenke seg å holde 

kurs i speideren. 

I tillegg til grunntrening og videregående trening kan du 
også ta ulike emne- og fordypningskurs. 
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Speiderkultur 
 

Valgspråk 
Speidernes valgspråk er “Vær beredt - Alltid beredt” og 
sies samtidig som man utfører speiderhilsen. 
Speiderhilsen utfører man ved å bruke høyre hånd, legge 
tommelen mot lillefingeren mens de tre andre fingrene er 
rettes mot tinningen med håndflaten fremover.  
 
Speiderløftet 

Speiderløftet avlegges av hver enkelt speider når man 
blir tatt opp i speidergruppen. Det har tre punkter og 
lyder som følger:  
Jeg lover etter beste evne å: 

• Være åpen for Gud  

• hjelpe andre 
• og leve etter speiderloven 

 
Speiderloven 

§ 1 En speider søker sin tro og respekterer andres 
§ 2 En speider kjenner ansvar for seg selv og andre 
§ 3 En speider er åpen og hensynsfull 
§ 4 En speider er en god venn 
§ 5 En speider er ærlig og pålitelig 
§ 6 En speider kjenner naturen og verner om den 
§ 7 En speider tenker og handler selvstendig og prøver å 

forstå andre 
§ 8 En speider gjør sitt beste i motgang og vansker 
§ 9 En speider er nøysom og prøver å klare seg selv 
§ 10 En speider arbeider for fred og forståelse mellom 

mennesker 
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Speiderbønnen 

Speiderbønnen er felles for Norges Speiderforbund og 
Norges KFUK-KFUM-speidere. Den lyder som følger:  
 

”Kjære Far i høye himmel, 

Hør mitt hjertes stille bønn: 

Hvor jeg er i verdens vrimmel, 

la meg ferdes som din sønn. 

La meg leve deg til ære, 

hedre Norge, far og mor. 

Andre folk til nytte være. 

Lyde speiderlovens ord.” 

 
Mange avslutter sine speidermøter med at alle stiller seg i 
ring, legger høyre hånd over venstre og synger 
speiderbønnen. Bønnen med melodi kan høres på 
ms-speider.no/dokument.php?dok=78 
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Ordbok 
 
FSK   Frikirkens Speiderkorps 
NSF   Norges Speiderforbund 
WOSM World Organization of the Scout 

Movement 
WAGGGS World Association of Girl Guides and 

Girl Scouts 
Speidergruppe Lokallag i FSK som driver speiderarbeid 
Krets En geografisk inndeling av 

speidergruppene 
Korps Samlende enhet for speidergrupper i for 

eksempel et kirkesamfunn.  
Flokk   Småspeidere fra 2. til og med 4. klasse 
Tropp   Storspeidere fra 5. Til og med 10. Klasse 
Rovere   Speidere fra 16-26 år 
Patrulje En liten gruppe med speidere. Troppen 

inndeles i patruljer på ca. 3-8 speider i 
hver patrulje. 

Peff Patruljefører (Leder av patruljen) 
Ass Patruljeassistent (Peffens 

assistent/nestleder) 
Rajer Trestokker speidere bruker til å bygge 

ulike elementer som bord, benker, tårn, 
flaggstenger, gjerder, husker og 
karuseller. 

Fettfelle Hull i jorda hvor speidere heller ut 
gråvann 

Ektefelle Felle du ikke vet du har gått i før det er 
for sent 

Leirbål Samling på kvelden med underholdning 
og speiderrop. Gjerne rundt eller ved et 
bål. 
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