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Hjemve 
Måske er det spejderens første tur, eller måske har spejderen det med at få hjemve. Men hvordan undgår man det 

og, hvordan tackler man hjemve? 

For nogle børn kan det godt være en stor udfordring at skulle være hjemmefra uden sine forældre. Nogle børn får 

hjemve, når de er af sted. Som regel er det noget, der går hurtigt over, og barnet ender med at få en god tur 

alligevel. Erfaringen viser, at et barn, der har fået at vide, at det kan blive hentet, ”hvis det ikke går”, er meget svært 

at trøste. Når ét barn bliver hentet, smitter hjemveen til de andre børn. Det handler i høj grad om forældrenes 

forventninger. Hvis forældrene er utrygge ved at sende barnet af sted, vil barnet også være det, hvorimod hvis 

forældrene forventer, at barnet får en god tur, og glæder sig til at høre om al det spændende, barnet har oplevet, ja 

så vil barnet have en hel anden indgangsvinkel til det. 

Lederne i Camelot har udviklet et par gode råd, som i kan tage med jer. 

1. Undgå at lave en aftale med spejderen om at "de bare skal ringe, hvis der er noget - så skal vi nok komme og hente 

jer...". For det første skabes der en forventning om, at der kan ske noget, og for det andet fastlåses spejderens 

tanker på den sidste udvej, at de skal hjem. I 9 ud af 10 tilfælde er det umuligt at overvinde hjemve på den baggrund. 

Lav hellere en aftale med lederne om evt. tlf.nr. vi skal kontakte jer på, hvis der bliver noget. 

Aftal med spejderen, at de skal have det skægt, hvilke bamser de skal have med, hvem de skal sove ved siden af osv. 

2. Ingen mobiltelefoner (eller insistér på at tale med en leder, hvis de ringer og er kede af det). 

3. Ring til os hvis I er i tvivl om noget som helst 

Sengevæderi 
En del børn i de små spejdergrene er sengevædere. Det kan godt føles som et problem for spejderen at være på tur 

og risikere at soveposen er våd næste morgen. Det er desværre lidt et tabuemne, selvom det ikke burde være det. 

Nogle børn har natble med på tur. Hvis vi ledere får det at vide på forhånd, hjælper vi med at huske det på en diskret 

måde. Andre børn bliver vækket og fulgt på toilettet sidst på aftenen. Husk at give besked til lederen, hvis dit barn 

har problemet og fortæl, hvordan I vælger at håndtere det. Husk også at give lederen besked, hvis barnet har andre 

særlige behov, f.eks. skal have medicin, lider af allergi eller andet. 

 

 

 


