
 

Notat angående minihjælpere 

Bestyrelsen har på ordinært bestyrelsesmøde den 16. juni 2022 besluttet nedenstående angående 

tropsspejdere og unge som hjælpere og ledere i gruppen. Beslutningerne er truffet på baggrund af 

to diskussion i bestyrelsen, en samtale med korpskontoret, en samtale med Jord (grenleder for 

minierne) samt en drøftelse i hele grenledergruppen (for nuværende bestående af Jord, Rønn, 

Bestla, Pink, Røskva og Saga). Notatet er fremlagt for ledergruppen den 22. juni 2022. 

 

a) Man kan som tropsspejder blive minihjælper, men ikke leder i Yggdrasil Gruppe. 

b) Udpegelsen som minihjælper sker ud fra et ønske hos tropsspejderen selv og på baggrund 

af en samtale mellem grenledere hos minierne og troppen samt gruppeleder(e). 

c) Tropsspejdere over 15 år skal have indhentet børneattest, men reglerne i dette notat 

gælder også for minihjælpere over 15 år med børneattest. 

d) Tropsspejdere, der er fyldt 13 år, kan også blive minihjælpere. 

e) Minihjælperen må ikke være alene med minispejdere i sårbare situationer. Det være sig 

situationer omkring putning, søvn, tilskadekomst, trøst, toiletbesøg, bad. 

f) Minihjælpere må ikke have ansvar* for minispejdere. 

g) Minilederne planlægger spejdermøderne. 

h) Det er obligatorisk for miniledelsen eller gruppeledere at afholde et opstartsmøde med nye 

minihjælpere for at drøfte rammerne for samarbejdet (herunder også punkterne i dette 

notat). På mødet skal der bl.a. drøftes tavshedspligt. 

i) Det er ledernes ansvar, at minihjælperen ikke nedprioriterer tropsaktiviteter til fordel for 

miniaktiviteter. 

j) Minihjælperen må gerne være med på en-dagsture, men kan først være med på 

overnatningsture, når vedkommende aldersmæssigt kan være klanspejder. 

k) Minihjælpere må ikke færdes alene i trafikken med minispejdere. Dette gælder dog ikke for 

vores umiddelbare nærområde omkring hytten. 

 

* Ansvar forstås som, at minihjælperen ikke må stå alene med en gruppe børn uden, at der er en 

leder i nærheden. En minihjælper må f.eks. gerne gå i køkkenet med en gruppe minispejdere for at 

vaske pensler mens minilederne og resten af minispejderne er i haven. En minihjælper må også 

gerne stå alene på en post på et løb. En minihjælper må f.eks. ikke stå alene med minispejderne 

mens minilederne forlader hyttens område for at købe ind eller lignende. 


