
LEDERKURS I  
MJØSKLUBBEN  
8.-10. NOVEMBER 2013 
på HAMMEREN, Løten 
 
For rovere og ledere, både ”ferske og erfarne” 

 
Vi tilbyr kursene ”Praktisk speiderledelse” (trinn 3) og 
”Treningsprogrammet” (trinn 2)  
* se egen info om kursene på de neste sidene 
 
 
Rammeprogram: 
For første gang på flere år gjennomfører vi i høst kurset ”Praktisk 
speiderledelse”, som mange gamle speidere/ledere kjenner som 
”Speiderlederkurset” eller ”Trening 3”, og håper mange benytter muligheten 
til å møte andre ledere og lære mer om speiding. 
Ankomst fredag kveld fra kl 19.00, felles mat, sosial sammenkomst, leirbål. 
Overnatting inne (ute for de som vil) 
Lørdag: kl 09.00 frokost med informasjon og kursstart.  
Deltakerne på Praktisk speiderledelse tilbringer hele kurset ute. 
Søndag: kursene fortsetter, felles avslutning kl 14.00 
 
Det er mulig å delta hele helga – lørdag/søndag på kurs – eller bare fredag 
kveld. 
 
Pris: Kr 400,00 for hele helga, regning sendes gruppene 

 
Påmelding senest fredag 25.oktober til Bjørn Roger Jensen 
tlf 976 54 705 eller e-post bjrogjen@online.no. 
 
Ved påmelding angis: 
Navn, gruppe, mobilnummer, e-postadresse, antall år som leder og 
hvilket kurs du vil delta på. 
Du som vil delta på Praktisk speiderledelse angir også hvilken type tur du vil være med på. Du kan 
velge blant ”light” eller ”moderat”. Light passer for deg som ikke er så vant med turlivet, ikke vant til å 
gå med sekk, etc. Deltakerne skal gå ca 1 km hver vei. 
Moderat passer for deg som er godt vant med turlivet og har trening i å gå med sekk. Deltakerne må 
påregne å gå 5-6 km lørdag, og 2-3 km søndag. 
Forbehold om nok deltakere på hver tur. 

mailto:bjrogjen@online.no


 

Praktisk info:  
Deltakere på Praktisk speiderledelse må påregne at ta med noe felles turutstyr som 
kjeler, øks, sag, livline, presenning. Etter påmelding vil alle få beskjed om hva hver 
enkelt tar med. Tips: dette er vanlig utstyr som du kan låne av egen 
speidergruppe. 
Deltakere på Treningsprogrammet tar med skrivesaker, klær til inne- og utebruk. 
 
Eget krav til deltakere på Praktisk speiderledelse: Du skal ha gjennomført hele trinn 
1 og trinn 2 for å kunne delta på kurset. 
 
Kursstab: Arnfinn W Roel, Thorbjørg Nordengen, Øystein Gonsholt, Hanne Mette 

Lundberg, Tore Arnesen, Gunhild Grønvold, Roy Arild Rugsveen, Kim Lønstad 

 
  
Om kursene: 
 

 

TRENINGSPROGRAMMET (TIDLIGERE Programkurset) 

Dette er Trinn 2 i grunntreningen og består av fire moduler. Den første omhandler Speidermetoden og introduksjon til 
NSFs treningsprogram, den andre tar for seg temaet Veiledning og de to siste omhandler planlegging og hvordan 
bruke treningsprogrammet. Kurset er både teoretisk og praktisk. 

Trinn 2: Treningsprogrammet forteller om viktige prinsipper og metoder for speiderarbeidet og gir deg øvelse i bruk av 
treningsprogrammet og planlegging av møter. Kurset bør tas av alle ledere, siden det danner grunnlaget for et godt 
speiderarbeid. Trinn 2 er en garanti for at det ikke blir for store forskjeller på hvordan speidingen drives forskjellige steder 
i Norge. 

Modul 1: Speidermetoden og treningsprogrammet 

Målet for modul 1 er å gi deltakerne forståelse for hvorfor og hvordan vi bruker treningsprogrammet og speidermetoden. 
Treningsprogrammet er hovedverktøyet vi benytter for å utvikle og trene speiderne våre. Speidermetoden er definert i 
treningsprogrammet som den viktigste metoden vi bruker i speiderarbeidet for å nå utviklingsmålene i 
treningsprogrammet. Denne modulen gir innblikk i funksjonen og oppbygningen av treningsprogrammet og bruk av 
speidermetoden. 

Modul 2: Veiledning 

Målet for modul 2 er å gi deltakerne innblikk i og erfaring med veiledning som metode i speiderarbeidet. 
Veiledning som metode er et viktig prinsipp i programarbeidet og ledertreningen i speideren. De fleste kan forklare med 
ord hva som menes med veiledning, men det er ikke alltid like lett å gjøre om til praksis. Modulen gjør deg bevisst på 
ulike lederstiler og din egen rolle som speiderleder. Du får kjennskap til situasjonsbestemt ledelse og hvordan du kan 
bruke veiledning i ulike situasjoner. Du får også erfaring med refleksjon. 
Modulen veksler mellom teori, diskusjoner og praktiske øvelser. 

Modul 3: Egen enhet 

Målet for modul 3 er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av egen enhet og gi et godt grunnlag for å planlegge 
aktiviteter i egen enhet. 
Denne modulen tar for seg arbeidsmetodene og særpregene for de ulike enhetene - flokk, tropp og lag. De gir samtidig 
rikelig anledning til å diskutere erfaringer og løsninger med speiderledere fra andre speidergrupper. 

Modul 4: Planlegging i enhet - teori og praksis 

Målet for modul 4 er å gi deltakerne erfaring med bruk av planleggingshjelpemidler og treningsprogrammet i 
planleggingen samt erfaring med gjennomføring av planlagte aktiviteter i egen enhet. 

 
 



 

PRAKTISK SPEIDERLEDELSE (TIDLIGERE Speiderlederkurset eller 
Trening 3) 
 
Trinn 3 – Praktisk speiderledelse. 
 

Kurset "Praktisk speiderledelse" bruker naturen som ramme for læring og friluftsliv som metode – akkurat som ellers i 
speideren.  
Et av hovedtemaene for kurset er ledelse av medledere. Kurset gir deg de kunnskaper og ferdigheter som behøves for at 
du skal kunne lede arbeidet i en enhet i din speidergruppe. Praktisk speiderledelse fokuserer på speidermetoden som 
helhetlig tankegang og har speidermetoden som rød tråd i kursgjennomføringen. På kurset får du prøve deg som 
patruljefører for andre speiderledere under en tur i skogen. 
Gjennom tilbakemelding og evaluering får du mulighet til å reflektere over din egen lederstil. Kurset gir deg også en 
forståelse for speidingens verdigrunnlag og setter deg i stand til å kunne overføre dette til dine speidere og speiderledere 
gjennom ord og handling. 
Praktisk speiderledelse veksler mellom teori, diskusjoner og praktiske øvelser og går over én helg. Kurset er anbefalt for 
enhetsledere, men er obligatorisk for alle som ønsker å fullføre grunntreningen i Norges speiderforbund. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


