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Leders underskrift
1:

2:

3:
Leders underskrift

1:
a) Registrer ditt brukernavn c) Vis hvordan du blir med (joiner) og forlater (part) en kanal
b) Vis hvordan du bytter brukernavn d) Vit hvordan rapportere problemer til hjelp-teamet  eller en operatør

2:
a) Hvilket land de kommer fra og nærmeste by
b) Hva heter “speideren” (scout) på deres språk?
c) Hva er deres favoritt speider-aktivitet? e) Fargen(e) og mønsteret på deres speiderskjerf

3:

4:

5:

6:
7:
8:
9:

10:

Leders underskrift
1:
2:

a) Hvilket land de kommer fra og nærmeste by c) Hva er deres favoritt speider-aktivitet?
b) Hva heter “speideren” (scout) på deres språk? d) Hvilken sang de synger rundt leirbålet

Snakk med noen ved å bruke J-koder eller Q-koder

d)

Lag en liste med ti spørsmål (utenom de i punkt 2), som du har har lyst å finne ut om speidere fra andre land. Bruk spørsmålene og 
snakk med minst tre speidere på ScoutLink som ikke er fra Norge

Snakk med 5 brukere fra 5 ulike land (utenom Norge). Finn ut:
Last ned TeamSpeak og lær hvordan koble til ScoutLink: www.scoutlink.net/teamspeak/

Lær deg en matoppskrift fra noen på Scoutlink. Lag oppskriften og smak på den. Hvis mulig, kontakt personen i ettertid og fortell hva 
du synes (Spør om e-postadresse)
Lær en ny utenlandsk lek. Lek denne med din patrulje eller gruppe. Fortell dem hvor du har lært leken og hvor den kommer fra
Finn ut hva speiderløftet/speiderloven er i et land utenfor Skandinavia. Hvilke forskjeller er det til vårt speiderløfte/speiderlov?

Del 3: STEMME (TEAMSPEAK - "TS") (Velg en av oppgavene)

Snakk med minst en speider fra hvert kontinent i verden (Asia, Afrika, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa and Australia)
Bruk Paint e.l. eller tegn for hånd, ti ulike speiderskjerf fra forskjellige speidergrupper utenfor Norge. Ingen skal være like
Lær om 3 merker som speidere fra andre land kan ta. Hva må de gjøre for å få disse merkene? Hvilke land er merkene fra? Hvordan ser 
de ut?

Fullfør quizen på: www.scoutlink.net/quiz/
Del 2: TEKST CHAT (IRC) (Velg minst en av oppgavene)

Kom i gang og lær det grunnleggene

Finn ut av noe som er ulikt mellom å være speider i Norge og speider i 
det landet den andre speideren er fra

Snakk med 5 forskjellige personer fra 5 ulike land (ikke fra Norge). Du skal finne ut:

Les og forstå reglene til ScoutLink: www.scoutlink.net/rules.
Del 1: SCOUTLINK  (Alle 3 oppgaver må fullføres!)

Se www.scoutlink.net/badge/ for mer informasjon
Fullfør alle oppgavene i del 1. Fullfør så 10 valgfrie oppgaver fra del 2, 3 og 4. Du må gjøre minst en oppgave fra hver av delene.

Vit hvordan opptre trygt på nett, og hvordan få hjelp hvis du trenger det på ScoutLink. Få din leder eller foreldre til å være sikker på at 
du forstår dette før du logger på ScoutLink. (Les mer her: www.scoutlink.net/safety/)
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Leders underskrift
3:
4: Lær bort til noen andre hvordan man sier speiderløftet ditt
5: Lær deg speiderløftet fra et annet land, inkludert hvordan du uttaler det riktig
6:
7: Lær å si alfabetet på et språk du ikke kan, av noen som snakker det språket

8:

Leders underskrift
a) Oppnå island level 10 i Skyblock mode
b) Fullfør 5 ulike utfordringer i Skyblock mode
c) Vinn 3 skywars games
d) Bygg din egen speiderhytte i Creative mode
e) Bygg en speiderleir Creative mode

f)

g) Oppnå mcMMO power level 100
h) Vinn over en drage på slutten
i) Gjennomfør et parkour-kart
j) Lag et skinn som representerer din speideruniform
k) Oppnå 100 poeng i Duck Hunt
l) Spill Werewolf fem ganger

m) Vinn UNO 3 ganger
n Oppnå 5000 poeng i UNO
o) Spill 5 ganger
p) Vinn en omgang
q) Spill 5 ganger
r) Lag 3 nye spørsmål med svaralternativer + riktig svar og send til trivia@scoutlink.net
s)

MINECRAFT on scoutlink-server

Samle følgende i survival mode: 64 eikestokker, 64 brostein, 32 kull, 20 bein, 15 hvete, 
10 ull, 3 edderkoppøyner.

...continue of del 3: STEMME (TEAMSPEAK - "TS")
Lær deg å si “Hei” og minst fire andre ord eller setninger på et språk du ikke kan. Få den du snakker med til å lære deg riktig uttale

Del 4: SPILL (Velg minst en av oppgavene). Se scoutlink.net/games for mer informasjon om spillene

Fortell fornavnet ditt ved å bruke morsekode (dunk på mikrofonen eller trykk på snakke-knappen for at det skal lyse opp). La den du 
snakker med fortelle deg sitt navn også. Vær sikker på at alle i kanalen vet hva du skal gjøre, så de ikke blir forvirret.

Lær et leirbålsrop eller en speidersang på et språk du ikke kan. Syng den til din leder eller lært den bort til patruljen/gruppen på neste 

WEREWOLVES on IRC

UNO on IRC

OTHER GAMES IRL

TRIVIA on IRC

Lær tre nye leker fra utenlandske speidere på SL. Lek disse med patruljen eller gruppen 
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