
Evaluering af Pøt Mølle Løbet 2008

Godt
Mindre 

Godt
Dårligt

Ved 

ikke

Informationsforløbet 6 Kortene skulle ha' været udleveret fra start

Postbeskrivelsen 6

Spejdernes oplevelse 

af posten
4 2 Svært at vurdere. Spørg børnene; Aktivitet til alle - mere tid til løsning. Interessant og lærerigt.

Andre ting at 

bemærke:

Svar fra GILDEBRØDRE:

For kort afstand mellem posterne og dermed for lang ventetid ved posterne. 7 – 10 min imellem posterne. Så kan vi slutte kl. 14.00. At ledere og 

forældre går i et med patruljen og hos os var der ledere der blandede sig i opgaveløsningen. Telefonnumre skal kontrolleres - damen i Smørum var 

sød! Tidsskema skal følges - spejderne må ikke sendes af sted fra posten før tid. Tidsskema var let at overskue p.g.a. farverne. Positive og aktive 

spejdere – godt samarbejde.
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Evaluering af Pøt Mølle Løbet 2008

Godt
Mindre 

Godt
Dårligt

Ved 

ikke

Kom I godt ud til 

posterne?
8

Var opgaverne gode? 6 2

Var der tid nok på 

posterne?
8

Var der tid nok til at 

komme til næste 

post?

5 1 2

Hvad var den bedste 

post?

Post 2 

(4p)

Post 5 

(2p)

Post 4 

(1p)

Post 2:

Post 5:

Post 4:

Afslutningen 4 2

Bemærkninger:  

Gerne ideer til 

kommende løb?? 

Svar fra DAGLØBET

Hvorfor?

Afstand - løbe lidt mere. Kaste med vandballoner. Lidt mere udfordring måske. Fange fisk. Binde knob. Det er meget utilfredsstillende at der findes 

spiritus på næsten alle poster. Spejderne skal ikke udsættes for alkohol i spejderregi. Det er vigtigt at lave en god dag for børnene. Rammer og 

ritualer tjener til at gøre dagen god og overskuelig for børnene. Rammerne har ingen værdi i sig selv. Det er fint med et gennemgående tema. Godt 

med gentagelser især for de små. Døde poster med spørgsmål.

Vi samarbejde rigtig godt. Sæbebobler: Sjov følelse og lidt svært

Det var sjovt med vand i et kræmmerhus mv. Alsidig. Det var sjovt at bygge en båd. Det havde vi ikke prøvet før. Sjovt kreativt og 

anderledes.

Søde og venlige post domre. Aktiv post – god feedback til børnene. Fordi der var en god historie, fordi vi blev budt velkomne. Fordi der var 

god kontakt til børnene – fordi udfordringen var passende.
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Godt
Mindre 

Godt
Dårligt

Ved 

ikke

Oplæg: Marsk Stig og 

stormændenes flugt
6 4 2

Udsendt materiale / 

hjemmesiden
4 6 2

Modtagelse i 

Engedal, lørdag
10 1

Opgaver, lørdag 

eftermiddag
4 5

Aften-/natløb 7 4 1

Overnatning 9 4

Nat opgave-løb 5 5 1

Tidsplanen 1 7 4

Søndagsopgaver 7 4

Pointfordeling: Møde 

på posten/opgaven
5 3

Bemærkninger:  

Gerne ideer til 

kommende løb?? 

Opgaver lørdag efterm. Klatring godt det fælles mindre godt. Tiden var knap. Ideen med at indsamle de endelige koordinater var god! Aften /natløb 

var super. Nat opgave-løb: Dumme jokes! Løbet var meget hårdt, men godt planlagt. Ingen fejlplacerede poster og lign. Løbet var efter min mening en 

smugle for krævende fysisk for de mindste spejdere. Men er stolte over at gennemføre. Et sted hvor man kan tage mobilen ikke overnatning. Ikke i en 

skov når det er nat.

Svar fra NATLØBET
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