LEDERKURS I
MJØSKLUBBEN
19. - 21. NOVEMBER 2021
Borgen på Nordhue
For rovere og ledere som har gjennomført trinn 1 og 2 i grunntreningen

Vi tilbyr denne gangen trinn 3 i grunntreningen
"Ledelse av medledere"
* se egen info om kurset på de neste sidene
Det er krav om å ha gjennomført både trinn 1 og trinn 2 før en kan gjennomføre trinn 3.
Likevel kan vi tilby plass på kurset nå uten trinn 2, for erfarne speiderledere som har vært med en stund.
Vennligst ta kontakt om du er usikker på om du havner under kategorien «erfaren».

Rammeprogram:
I 2019 gjennomførte Mjøsklubben trinn 2, så nå er det på tide å tilby trinn 3
etter at vi måtte avlyse pga. pandemien i 2020.
Ankomst fredag kveld, med middag/kveldsmat fra kl. 19.00 for den som vil
det og kursstart kl. 20.00. Vi fortsetter lørdag fra kl. 09.00.
«Ledelse av medledere» veksler mellom teori, diskusjoner og praktiske
øvelser. Vi bruker «3 pluss og en utfordring» som evalueringsmetodikk
gjennom hele kurset.
Søndag: kurset fortsetter, avslutning kl. 15.00
Det er viktig at alle deltakerne får med seg hele helga for å få godkjent
kurset. Det er derfor ikke anledning til å være med på bare deler av helga.
Pris: Kr 500,- Regning sendes kretsene.
Påmelding senest fredag 12. november via medlemssystemet min.speiding.no.
Påmeldingen åpner 25. oktober.
Lenke: https://min.speiding.no/activities/view/2052

Ved påmelding angis:
Navn, gruppe, mobilnummer og e-postadresse, samt eventuelle
allergier.

Kurset er en speidertur, med praktiske turtips og øvelser underveis. Derfor foregår overnatting ute, i
telt, tarp, hengekøye, gapahuk eller under åpen himmel. Imidlertid er det anledning til å overnatte inne
natta fra fredag til lørdag. Deltakerne får all mat de trenger på kurset, men må påregne å være med å
lage en del av maten selv.

Forbehold om nok deltakere.
Spørsmål?
Ta kontakt med kursleder Roy Arild Rugsveen på 928 17 066 eller e-post
roy.arild@rugsveen.com

Praktisk info:
Deltakere må påregne og ta med noe felles turutstyr som kjeler, øks, sag, livline.
Etter påmelding vil alle få beskjed om hva hver enkelt tar med.
Tips: dette er vanlig utstyr som du kan låne av egen speidergruppe. Ta også med
skrivesaker. Vi starter inne.
Noe å tenke på før kurset:
Har din gruppe eller enhet noen turtradisjoner du syns er bra og vil dele med de
andre deltakerne på kurset?
Smitten er fortsatt blant oss, derfor har vi følgende tiltak:
- Dersom du er syk og har mistanke om at det er korona, så ber vi om at du
tester deg. Bli hjemme om testen er positiv.
- Vi setter pris på, om det er mulig, å unngå reise til røde områder i uka før
kursstart. Dersom du må (i jobbsammenheng f.eks.) ønsker vi at du er
bevisst på avstand og hygiene.
- Håndvask med såpe før måltider, etter å ha vært på do og når du kommer
inn etter å ha vært ute.
- Det er ønskelig at hver enkelt deltaker ordner seg selv med
overnattingsordning, eksempelvis eget telt eller hengekøye, eller under åpen
himmel/en tarp.
Kursstab: Roy Arild Rugsveen (kursleder), Kim Lønstad, Bjørn Roger Jensen, Hanne
Mette Lundberg, Øystein Gonsholt, Runar L. Bekkelund, Petter Stenstadvold

Om kurset:
Trinn 3: Ledelse av medledere
Overordnet mål:

Gjennom patruljearbeid skal deltakerne bli mer bevisste på seg selv som speiderledere og få dypere forståelse for
speidingens verdigrunnlag. Deltakerne skal være i stand til å bevisst og aktivt bruke speidermetoden og veiledning som
ledelsesform i alle lederoppgaver.

Struktur

Trinn 3 består av en modul: Ledelse av medledere.

Rammer

Patruljen er kursets arbeidsenhet, og patruljestørrelsen på kurset bør være fra fem til sju medlemmer. Det gir nok
patruljemedlemmer til å få fram forskjellige meninger og løsninger og få nok til at alle kommer til orde. Det gjør at alle
får god veiledning og øvelse i å være ledere. I løpet av kurset skal kursdeltakerne få best mulig trening i å lære av
erfaring ved egen aktivitet (”learning by doing”) og gis trening i å ta ansvar for seg selv og sin patrulje.
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Deltagerne skal gjennom patruljearbeid bli bevisst på verdien av å ha forskjellig kunnskap og erfaringer.
Deltakerne skal få erfaring i å veilede og bli veiledet.
Deltagerne skal få mulighet til å reflektere rundt temaet veiledning som ledelsesform.
Deltakerne skal få trening og erfaring i veiledning gjennom å planlegge en patruljetur/et patruljeprosjekt, der
rammen er speidermetoden.
Deltagerne skal få erfaring i å gjennomføre en patruljetur/et patruljeprosjekt med fokus på veiledning som
ledelsesform.
Deltakerne skal få en forståelse for hvorfor og hvordan vi motiverer og formidler verdier til speidere og ledere.
Deltakerne skal få erfaring i verdiformidling i praksis.
Deltakerne skal etter endt kurs kunne bruke alle elementer av speidermetoden bevisst og aktivt i alle deler av
speiderarbeidet.
Deltakerne skal få erfaring i evaluering av og refleksjon rundt egen innsats og samhandling med andre ledere.
Deltakerne skal få mulighet til å reflektere over hva det betyr å være forbilder for speidere og andre ledere.
Deltakerne skal få en dypere innsikt i hvordan de selv er som speiderledere og veiledere.

