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Velkommen med presentasjon

Om Beverspeiding

Erfaring fra hvordan 1.Lysaker drev Beverkoloni

Deling av erfaring

Spørsmål



Hva, hvorfor, hvem, hvordan,….



Ramme

En mengde grunner til

At bever som ramme er

smart

Familie og samhold

De samarbeider

De leker

Ingen uvenner

Hus og demning

De bygger ting

De lager smarte løsninger

De utnytter materialene

Kunnskap

De kan treverk

De kan teknikker

De signaliserer

Mat 

De bygger der de finner mat

De vet hvordan de får tak i mat

De vet hvordan de oppbevarer mat



Progresjon viktig

Se treet

Lære navn på treet

Hva kan treet brukes

til

Hva kan treet brukes

til av større prosjekter



Mål:

Vennskap og tilhørighet – grunnlag for et langt speiderliv

Positivt forhold til naturen

Positivt forhold til speiding

Metode:

Lek

Opplevelser

Fortellinger





Se forbundets side for detaljert informasjon
https://speiding.no/speiderprogram/aldersgrupper/beverkoloni-bevere/#Prinsipper-for-arbeidet-121





17 fordypningsmerker





Beverkoloni 1.Lysaker Speidergruppe

- I samarbeid med SFO ( i SFO tiden )

- 20stk * 2 grupper à 45 min

- Første gang jan 2.kl til juni 2.kl – så småspeidere

- Året etter fra jan 1.kl til juni 2.kl – så småspeidere

Tips: Småting til Beverspeiderne

innkjøpt i Speidersport – London

Merke, pinn, viskelær, mm

- Erfaring var at et halvt år fungerte

bedre enn halvannet år, da det ble litt lenge.

- Av de ca. 60-70 beverne 1.Lysaker hadde 

i løpet av tre års tid fortsatte

Noen og tretti ble småspeidere. Av de ble i 

underkant av 20 speidere og av de fortsatte 7-

8 stk til rover alder.

(hadde Beverkoloni i tre års tid før leder ga seg)



Beverkoloni 1.Lysaker Speidergruppe

Beverlederboka inneholdt 8 kapitler 

I oversatt bok er det 14.

Dette ga 22 møter

1.Lysaker brukte i tillegg en annen 

historiebok om bevere i Canada.



Under hvert møte der historien ble lest, fargela beverspeiderne tegning til historien.

De ble lagt i barnas egen mappe



Beverspeiderne broderte sin egen sittepute. Lederne sydde på

Plastunder og fylte puten med fyll. Den ble da også brukt ute



Beverskinn og bevergnagd pinne ble skaffet.



Det ble avholdt familiedag i Østmarka ved beverdemning. 


