
LEDERKURS I  
MJØSKLUBBEN  
4. - 6. NOVEMBER 2022 
Hamar Speidersenter 
 
For rovere og ledere som har gjennomført trinn 1 i grunntreningen eller har 
deltatt som stab på peffkurs. 

 
Vi tilbyr denne gangen trinn 2 i grunntreningen 
"Speiderprogrammet i egen enhet" 
* se egen info om kurset på de neste sidene 

 
Det er krav om å enten ha gjennomført trinn 1 eller ha deltatt som stab på peffkurs før en kan gjennomføre 

trinn 2. 

Likevel kan vi tilby plass på kurset nå uten trinn 1, 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 mars 2022 gjennomførte Mjøsklubben trinn 1, så nå er det på tide å tilby 
trinn 2. 
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. 
«Speiderprogrammet i egen enhet» veksler mellom teori, diskusjoner og 
praktiske øvelser. Noe er felles og noe sammen med ledere som til daglig er 
ledere i samme enhet som deg (flokk eller tropp). 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 torsdag 27. oktober via medlemssystemet min.speiding.no. 
Påmeldingen åpner 17. oktober. 

 
Lenke: 
https://min.speiding.no/activities/view/3294#project_tabmenu_tab_information_pane 
 

 

https://min.speiding.no/activities/view/3294#project_tabmenu_tab_information_pane


Ved påmelding angis: 
Navn, gruppe, mobilnummer og e-postadresse, samt eventuelle 
allergier. 
 
Mye av kurset foregår utendørs. Primært foregår overnatting ute, i telt, tarp, hengekøye, gapahuk eller 
under åpen himmel. Imidlertid er det mulighet for å overnatte inne på liggeunderlag eller feltseng for 
den som det er nødvendig for. 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 Bjørn Roger Jensen på 976 54 705 eller e-post 
bjrogjen@online.no 

 

 
 
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 fine tradisjoner i speidersammenheng du syns er 
bra og vil dele med de andre deltakerne på kurset? 
 
 
 
Kursstab: Hanne Mette Lundberg, Øystein Gonsholt, Bjørn Roger Jensen og Hans 
Kristian Enger. 

 
  
 
 



Om kurset: 
 

Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet er det andre kurset i grunntreningen 
og består av fire moduler: Enhetsarbeid, situasjonsorientert ledelse, 
planlegging i egen enhet og planlegging i praksis. 

Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet vil lære deg metoder, verktøy og 
hjelpemidler til langtidsplanlegging av speiderarbeidet med utgangspunkt i 
speiderprogrammet. Trinn 2 vil også lære deg hvordan du kan tilpasse 
speiderarbeidet i egen enhet. I tillegg vil du få en grundigere innføring i 
speidermetoden så du kan bruke denne aktivt i speiderarbeidet. 

Modul 1: Enhetsarbeid 
Modulen Enhetsarbeid vil lære deg hvordan du kan tilpasse speiderprogrammet til 
din enhet, hva som kjennetegner de ulike enhetene og hvordan speidermetoden 
kan brukes i egen enhet. 

Modul 2: Situasjonsorientert ledelse 
Modulen Situasjonsorientert ledelse vil lære deg hvordan og hvorfor veiledning 
brukes som metode i speiderarbeidet, og gi deg praktisk erfaring med veiledning. I 
tillegg vil modulen gi deg en innføring i konflikthåndtering. 

Modulen veksler mellom teori, diskusjoner og praktiske øvelser og varer i 3,5 time. 

Modul 3: Planlegging i egen enhet 
Planlegging i egen enhet vil lære deg å utarbeide en langtidsplan for egen enhet, 
hvordan du kan ta hensyn til forhold som progresjon, individuelle forutsetninger og 
lokale forhold i planleggingen og hvordan du kan bruke evaluering og 
erfaringssirkelen til forbedring av arbeidet i enheten. 

Modulen veksler mellom teori, diskusjoner og praktiske øvelser og varer i 3,5 time. 

Modul 4: Planlegging i praksis 
Modulen Planlegging i praksis vil gi deg erfaring med langtidsplanlegging i egen 
enhet i praksis. Du vil gjennomføre noe av det planlagte innholdet, og evaluere 
planleggingen og gjennomføringen. 

Denne modulen bygger videre på det som ble lært i modul 3: Planlegging i egen 
enhet. 

Modulen veksler mellom teori, diskusjoner og praktiske øvelser og varer i 3,5 time. 


