
Opdatering af retningslinjer for håndtering af COVID-19 til spejdermøder 

I takt med at retningslinjerne og COVID-situationen udvikler sig, taler lederne i gruppen 

løbende sammen og justere vores interne retningslinjer. 

For at vi kan sikre, at alle retningslinjerne overholdes, er det vigtigt, at alle forældre 

gennemgår retningslinjerne med deres børn. Hvis der er spørgsmål, kan man altid ringe til sin 

leder og få det opklaret. 

Det er selvfølgelig vigtigt, at ingen kommer til spejder, hvis de oplever symptomer på COVID-

19 eller har været sammen med én eller flere, som er testet positiv.  

Der er ikke krav om test for at kunne møde til spejder, men vi anbefaler selvfølgelig, at alle 

følger myndighedernes retningslinjer og lader sig teste ofte, når man færdes ude blandet 

andre. 

Retningslinjerne fra myndighederne er aktuelt ikke meget anderledes end i efteråret. Vi må 

fortsat kun mødes udendørs og max. 50 personer. Den mest mærkbare forskel er i 

afstandskravet. 

 

Retningslinjerne er således: 

Forsamlingsforbud: 

- Forsamlingsforbuddet er på 50 personer (ved fritidsaktiviteter for børn og unge under 

21 år), men vi mødes kun med vores egen enhed, så vi ikke blandes for meget på 

tværs. 

- Det er vigtigt, at alle kommer så tæt på mødetid som muligt, og at alle hentes så 

præcist som muligt efter møderne. Hvis børnene bliver kørt, skal forældre blive i bilen 

ved mindre der er behov for at tale med en leder. 

Afstand: 

- Afstandskravet er blevet øget til 2 meter (mod tidligere 1 meter). Dette gælder også 

ved udendørs fritidsaktiviteter. En undtagelse til afstandskravet er under leg.  

- Vi vil, når det giver mening forsøge at holde 2 meters afstand mellem børnene, fx når 

der gives fælles introduktion, men da spejder er leg og samarbejde, vil undtagelsen 

også blive taget i brug ofte.  

- Vi kan ikke lave generelle retningslinjer for aktiviteterne, da de kan have meget 

forskellige karakter alt efter program og aldersgruppe. Lederne i enheden vil gøre sit 

bedste for at imødekomme restriktionerne. Det er en vurdering der laves ift. hver 

enkelt aktivitet.  

- Vi kan ikke synge i starten og slutningen af et møde, men vi kan lave en rundkreds med 

god afstand i mellem os. 

- Der må ikke være kø til toiletter mm. – man er nødt til at holde øje på afstand.  



Alle møder foregår udendørs: 

- Dvs. ingen børn må komme ind i hytten. 

- Man må selvfølgelig komme på toilet under et møde, men husk at gå på toilet 

hjemmefra, så det er færrest muligt som får behov.  

- Man skal selv have en vandflaske med, hvis man kan få behov for noget at drikke i 

løbet af aftenen.  

- Husk refleksvest og varmt tøj i den mørke tid. 

- Hvis vejret bliver for dårlig til at gennemføre et udendørs møde, er vi nødt til at aflyse, 

da vi ikke må være indendørs.  

Hygiejne: 

- Alle skal selv have en lille flaske håndsprit med i uniformen. 

- Gruppen har også håndsprit til fælles brug. 

- Alle skal spritte hænder ved ankomst. 

- Alle skal vaskehænder efter toiletbesøg, og spritte af igen, når man kommer udenfor. 

- Alle skal spritte af efter host eller nys – også selvom det er i ærmet eller skyldes allergi 

og lignende. 

- Toiletter, overflader og materialer rengøres efter hver mødeaften. 

- Hvis der bliver serveret noget til en mødeaften, så er det kun voksne der deler ud. De 

voksne har selvfølgelig handsker på. Hvis dit barn har fødselsdag og ønsker at dele 

noget ud, skal det aftales med en leder på forhånd. 

 

Der vil desuden også hængeplakater med sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

 

Hvis I har spørgsmål er I som altid velkomne til at kontakte en leder eller grupperådet. 


