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  Sandnes, 18. mars 2016 
 
   
Møtested Madla speiderhus 
Tidspunkt 14.03.2016 kl 1700 – 1900  
Til stede Vibeke Bø Langeland, Asbjørn Bryne Hogstad, Per Eivind Solum, Nils Lindaas 
Meldt avbud Livar Risa, Tønnes Andreas Ognedal, Ivar A. Nøttestad 
 
Vibeke åpnet med å snakke om progresjon i aktiviteter og ferdigheter 
 
 
1. Valg av referent dagens møte 

Nils ble valgt til referent 
 
2. Godkjenne referat fra møter 

Kommer som epost i etterkant  
 
3. Årsmøtet 10. mars 2016 – div. info 

 Henstilling til offentlige referater. Referatet fra ledertrenerkomiteen blir offentlig 
 Kurspriser 
 Utdelte merker/kursbevis. Flere deltakere på årsmøtet fikk merker og kursbevis 
 Kursplan lik skoleår, dvs. til sommeren må hele planen for høst 2016 + vår 2017 være klar (jf. Landsleir Bodø 

2017) 
 Ledertrener kurs NSF. Første del av kurset legges til Frikvarteret 11.-13.11.2016. Andre del av kurset vil være i 

Hordaland Krins april/mai 2017 
 
4. Ledertrenerkurs NSF: 11-13.11.2016 + apr/mai 2017 - Innspill 

En rekke aktuelle kandidater ble nevnt. Leder av komiteen forespør kretsstyret om hvor mange deltakere som kan 
foreslås, hvem som skal foreslå og hvilken økonomisk dekning som kan forutsettes fra kretsen. 

 
5. Gjennomførte kurs og arrangement siden sist møte. 

Komiteen foretok en grundig gjennomgang av alle kursene basert på innleverte rapporter og evalueringsskjema, 
med formål den videre kvalitetssikringen og kommende kursplan. 
Generelle kommentarer: 

 Gode tilbakemeldinger på alle kursene 
 Det var en utfordring for stabene at de hadde dårlig tid til planlegging, bl.a. grunnet kort påmeldingsfrist. 

Kurs Ytterligere kommentarer / evaluering 
Trinn 1 – Førstehjelp  Mye erfaring blant deltakerne 

Ønsket mer om brannskader og småskader 
Trinn 1 – Praktisk friluftsliv Godt og vellykket kurs. 

Viktig erfaring at mye av kurset foregikk etter at det ble mørkt 
Mange ønsket å lære mer 

Trinn 1 – Sikker speiding Det finnes program for kurset, men manus rundt programmet mangler 
Ønsket mer om kart og kompass 
Ledere må våge å sette grenser / strenge regler 
Kanskje litt mye instruksjon – lite veiledning 
Knapp tid – bør kurset utvides med en time? 

Trinn 2 – Veiledning som 
metode 

Fungerte godt grunnet erfaren stab 
Kurset bør være fire timer 

Trinn 2 – Speidermetoden 01.03.2016 
Er og blir et teorikurs, men trenger ikke bli kjedelig for det 
Dialog gjennom heile kurset 
 
03.03.2016 
Stor sprik i erfaring blant deltakerne: Mest erfaring to år – minst erfaring to uker. 
Godt samspill i staben 
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   Snakket om erfaring 

Trinn 2 – Treningsprogram 
og planlegging 

Avlyst. Må være over to kvelder 

Trinn 2 – Programkurset, 
halv helg 

Avlyst. For få deltakere (for noen aktivitetskollisjon) 

 
6. Planlagte arrangement våren 2016 

 Trinn 3: arrangeres 8.-10. april i Melshei. 10 er påmeldt. 
 Det ble stilt spørsmål ved om det skal tilbys kurs under årets Furenesdager 

 
 

RESTERENDE SAKER BLE UTSATT TIL NESTE MØTE 
 

7. Kvalitetssikring av kursene 
 

a) Gjennomgang av kursopplegget så langt for 2016. – kort oppsummering 
 
b) Innspill til endringer – fritt og åpent fra alle. 
 
c) Forslag til felles åpning og avslutning på lederkurs – erfaringer fra alle 

 
d) Evaluering av kurs – erfaringer av opplegg på kurset + skjema. 

 
8. Kursplan 2016 + 2017 

Måned/dato Arrangement  Kursleder 
 Patruljeførerkurs / førerpatruljekurs   
    
 Lederstart/ Introkurs og ledersamtale   
    
 Trinn 1 – 1. hjelp   
 Trinn 1 – Praktisk friluftsliv   
 Trinn 1 – Sikker speiding   
    
 Trinn 2 - Programkurset – inndelt i 

moduler 
  

 Trinn 2 - Veiledning som metode   
    
 Trinn 3 - Speiderlederkurset   
    
 Temakurs?   
    
 Lokal ledertrenersamling   
 Nasjonal ledertrenersamling   

 
Basert på erfaringene etter kursuke 9 i år, hvordan ønsker vi å legge opp kursene til høsten og til våren? Hvilke 
behov antar vi finnes? 
 

9. Ledertrener – retningslinjer 
Gjennomgang av NSF sine retningslinjer. Synspunkter.  

 
10. Møteplan 2016 – ledertrenerkomiteen. + plan neste møte. 

Tidspunkter og temaplan, samt åpning av neste møte. 
 

11. Lokal ledertrenersamling 2016 høst ? 
Hva er behovet? Hva skal være tema? Hvem skal inviteres? Dato/tid/opplegg? 

 
12. Eventuelt. 


