Info ang Covis- 19
Regjeringen har nå åpnet opp for at fritidsaktiviteter for barn og unge kan åpne opp igjen
om de følger tiltakene fra FHI og Helsedirektoratet har bestemt. Dvs at alle speidergrupper
kan begynne å ha møter igjen patruljevis, om dette er ønskelig. Det er opp til gruppeleder
å bestemme for hver gruppe. Kretsstyret anbefaler likevel å vente med fysiske møter og
heller ha møter over digitale plattformer.
Om dere velger å begynne med møter må dere følge tiltakene og rådene som er gitt. Hold
2 meter avstand, vask/sprit hendene med jevne mellomrom, unngå nærkontakt og ikke
være fler enn 5 personer på et sted osv.
Vi håper dere alle bruker kreativiteten deres for å finne nye metoder for å holde møter og
holde kontakten. Det hadde vært kjempefint om dere deler bilder og ideer på
facebook-siden våres, så andre kan bruke dem og bli inspirert. Vedlagt finner dere en liste
over ting man kan gjøre over nett eller hjemme for at tiden skal gå fortere og man
fremdeles kan drive med speiding.
Mer informasjon kommer fortløpende. Jeg anbefaler alle gruppeledere å jevnlig se på
speiding.no for oppdateringer.
Jeg er tilgjenglig så bare ta kontakt :)
Mvh
Ingrid Foslien
Kretsleder ØBK
45 14 09 10
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Digitale speidermøter
Hei! Vi ønsker jo ikke å legge speidingen helt død. Her er det samlet litt tips om digitale
møter. Dette er et levende dokument.

Løsning
Andreas mener at http://meet.jit.si/ og Zoom er de beste løsningene for videosamtaler. Der
kan man lage lenker som man kan sende til de som skal være med. Deltakerne trenger
bare en nettleser. Informer også om at de som har ørepropper e.l. bør bruke det, slik at
man ikke hører sin egen stemme.
Alle digitale møter bør ha en “ordstyrer” slik at det ikke blir til at alle snakker i munnen på
hverandre eller at ingen tør å si noe.
Tips til patruljemøter: Forbered dere gjerne før møtet, og lag møteplan som vanlig. Det vil
gjøre dere tryggere på hva dere skal gjøre.

Idébank
Spill o.l. på nett
Tegn og gjett-spill: h
 ttps://skribbl.io/
Agar.io: h
 ttps://agar.io
Internasjonal Minecraft-server: minecraft.scoutlink.net

Merker
Koronamerket:
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/korona-dugnad-fordypningsmerke-alleenheter
Husstell: https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/husstell
Kokkemerket: h
 ttps://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/kokk
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Ellers kan man finne MANGE andre merker på speiderbasen.no som kan
gjøres hjemme.

Annet
Oppfordre til Stolpejakten. Ha konkurranser.
Ha på speiderskjerf 23. april (Regine forklarer:
https://www.facebook.com/speiding/videos/2785389888176817/)
Bruk kreativiteten deres og gjør det beste ut av situasjonen :)
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