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Speidere vil ut
● Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og
arrangementer.
● Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet.
● Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med.
● Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen.
● Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som
engasjerte/inspirerende, løsningsorienterte og reflekterte.
● Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og kjenner
tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse.

Patruljen tar ansvar
● Alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt i
speideren.
● Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive
førerpatruljer.
● Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og -turer.
● Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom å delta i
forbundets ledertrening.
● Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt.
● Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker speiderprogrammet aktivt.
● Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller gjennomfører
egne.

Speiding når flere
● Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i / går over til
neste enhet.
● Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta
ansvar og bidra med sin kompetanse.
● Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder
med potensial for speiding.
● Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, positiv
synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø.
● Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen.
● Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for
ikke-speidere, prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid.
● Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale
samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner.

