
Kjekt å vite når du som forelder skal arrangere et av Løten speidergruppes 
fellesarrangement 

 
Som speiderforelder er du automatisk med i Foreldrelaget. Foreldrelaget bistår 
speidergruppa med praktiske gjøremål.  
 
Nedenfor er en huskeliste for de faste arrangementene Foreldrelaget gjennomfører.  
 
 

Oppstartsmøte om høsten. 
Foreldrelaget har ansvaret for det praktiske på arrangementet. Innad i foreldrelaget er det 
foreldre med speidere i Flokken (3.-4. klasse) som gjør en innsats på oppstartsmøtet. 

Hvor? Hva skjer? Hva må ordnes? Hvem ordner 

Hammeren Nye og gamle speidere 
ønskes velkommen til et 
nytt speiderår.  
 

Informasjon/invitasjon Gruppeleder 

Servering og steking av 
lapper   
 

Lapperøre:  
Gang følgende oppskrift 
med 5: 
4 egg 
250 gr sukker - eggedosis 
125g margarin- smeltes 
1 l kulturmelk 
750 g hvetemel 
1.5 ss natron 
 
Husk en pose glutenfri og 
en pose melkefri røre.  
 
Murika/takke å steke på 
 
Steking av lapper 
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Noen av Speiderne 
plukker blåbær til eget 
syltetøy.  

Innkjøp av syltetøy og 
smør, sukker og 
saft/kaffe.  
Koking av kaffe/vann 
Lage saft 
Innkjøp av pappbeger og 
servietter 
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-”- 
 
-”- 
 

 Rydde på plass før og 
etter arrangementet.  
 
Bortkjøring av søppel 
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-”- 



 

Juleavslutning 
 
Foreldrelaget har ansvaret for det praktiske på arrangementet. Innad i foreldrelaget er det 
foreldre med speidere i Troppen (5.-10. klasse) som gjør en innsats på juleavslutningen. 
 

Hvor?  Hva skjer? Hva må ordnes? Hvem ordner? 

Gymsalen Ådalsbruk 
skole 
 

Hyggelig samvær 
med foreldre og 
speidere. Bilder fra 
siste år, utdeling av 
merker mm 
 

Lage invitasjon 
 
Publisere på 
nettsiden og 
facebook 
 

Foreldrelagsleder 
 
Gruppeleder 

 Bestille gymsalen 
 
Fremviser og lerret 

Foreldrelagsleder 
 
Gruppeleder ordner 
fremviser og lerret 
 

Servering av kaker, 
saft og kaffe 
 

Kaker 
 
Kaffe 
 
Innkjøp og koking av 
saft /te 
 
Innkjøp av pappkrus, 
tallerken og 
servietter. 
 

Troppsspeidere 
 
 Småspeidere  
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 Sette ut bord og 
stoler før 
arrangementet og 
rydde etterpå.  
 

Foreldrelaget 

Fakkeltog Fakler Gruppeleder 
 

Bål ved Fløta Bål Roverlaget 
 

 
  



 

Sommeravslutning 
Foreldrelaget har ansvaret for det praktiske på arrangementet. Innad i foreldrelaget er det 
foreldre med speidere i Beverkolonien (1.-2. klasse) som gjør en innsats på 
Sommeravslutningen. 
 

Hvor? Hva skjer?  Hva må ordnes? Hvem ordner 

Hammeren Hyggelig samvær 
med foreldre og 
speidere. Speidere 
og ledere takkes av 
med merker mm.  
 

Lage invitasjon 
 
Publisere på nettsiden 
og facebook 
 

Foreldrelagsleder 
 
Gruppeleder 

Grilling av egen 
medbrakt mat 
 

Varme griller  Foreldrelaget 

Loddsalg Lodd, vekslepenger, salg 
og trekning 
 
Premier 
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Beverkolonien 

Servering av kaker Kakebord   
 
Kake 
 
Drikke 

Foreldrelaget 
 
Småspeidere 
 
Alle order eget 
  

 Rydding etter 
arrangementet.  
 
Bortkjøring av søppel.  
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