
Referat fra møte i Ledertrenerkomitéen Vesterlen krets, 30. mai 2016 

Vesterlen krets av Norges speiderforbund, Haugåsstubben 1 B, 4016 Stavanger. Telefon 51 58 00 99 
E-post: vesterlen@scout.no   Hjemmesider: www.vesterlenkrets.no 
MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS (WAGGGS) 
 

Møtested/-tid:	kl.	16.30	–	ca	kl.	19.00	i	speiderhuset	på	Madla.	
Til	stede:	 Per	Eivind	Solum,	Livar	Risa,	Nils	Lindås,	Asbjørn	B.	Hogstad	(første	timen),	Tønnes	Ognedal	(siste	del)	

og	Vibeke	Bø	Langeland.		
Forfall:		 Ivar	A.	Nøttestad,	Tønnes	Ognedal	(første	del)	og	Asbjørn	B.	Hogstad	(siste	del).	
 
 
Referent: Per Eivind Solum 
 
1. Godkjenne møteagenda 

Godkjent 
 

2. Godkjenne referat fra møter 
Godkjent. Referatet er lagt ut på www.versterlen.no  

 
3. Gjennomførte kurs og arrangement siden sist møte (kort) 
 

03.05.2016: Kretsstyret - ledertrening 
Vibeke gjennomgikk status i arbeidet til komiteen og mål framover. Se referat fra kretsstyremøtet på 

www.vesterlen.no. Vibeke sender ut foilene som ble laget.  
 
25.05.2016: Gruppeledersamling 
Ca 15 deltakere. Kretsstyyret v/ Per Eivind informerte om ledertrenerarbeidet i kretsen, og oppfordret alle 

gruppeledere til å prioritere ledertreneruka og annen ledertrening kommende sesong.  
 

 
4. Kvalitetssikring av kursene. 
Trinn 2: 
Asbjørn og Livar har lagd forslag til hvordan Trinn 2 kan gjennomføres over tre kvelder:  
 

1. Speidermetoden: Samme innhold som nå, 3 timer 
2. Veiledning som metode: Samme innhold som nå, 3,5 timer 
3. Programplanlegging: Skisse til innhold: Treniningsprogrammet/speiderbasen, planlegging/progresjon, 

praktisk oppgave m planlegging av møte i egen enhet. 3.5 timer 
Kursutkastet detaljeres og legges fram for komiteen i forkant av neste møte i august. Asbjørn og Livar kobler på andre 
ved behov. 
 
Dokumentasjon: 
Videre arbeid: Hvert delkurs blir dokumentert med en kort kursbeskrivelse, detaljert agenda og detaljert innhold i 
kurset. Ev. liste over utstyr og henvisning til hefter / litteratur o.a. Dette gjøres også for de tre delkursene i Trinn 1. 
Vibeke og Per Eivind utarbeider felles mal for beskrivelse av delkursene i Trinn 1 og tar ansvar for å få dette på plass 
før høsten / neste komitemøte.  
 
5. Kursplan 2016 + 2017 – Justert se nettsiden til Vesterlen krets 

 
Nytt: 
Trinn 3 – avtalt: Tor Børge: 
Helga 30.09-02.10 
Helga 21.04.-23.04 
Begge helger Furuneset  
 
Nye bestillinger:  
Kretsstyret har bedt om hjelp til å legge inn moduler fra ledertreningen i noen planlagte kurs/aktiviteter for unge 
ledere: 
 
Patrujleførerkurs - med 2 kurskvelder + kurshelg 2.-4.september. Modul: Speidermetoden, Førstehjelp (en del av 
kurset) og Programplanlegging. 
Patruljeførerkurs - med 2 kurskvelder + kurshelg 18.-20.november. Modul: Speidermetoden, Førstehjelp (en del av 
kurset) og Programplanlegging. 
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Grunnkurs i beredskap - med 2 kurskvelder + kurshelg 2.-4.september. Modul: Førstehjelp og praktisk friluftsliv 
Friluftskurs for rovere - med 1 kurskveld + kursdager (høstferien) 12.-16.okotober: Modul: Sikker speiding 
 
Ledertrenerkomiteen er positiv til å bidra. Vibeke tar kontakt med kretsen for en mer detaljert avklaring, og 
kontakter deretter ledertrenere for å se hvem som kan bidra.  
 
Temakurs: 
Ledertrenerkomiteen ønsker å sette opp emnekurs i tillegg til grunntreningen hvis det er interesse for dette. Dette vil 
hovedsakelig være kveldskurs, men det er også mulig å sette opp heldagskurs i leirliv f.eks. som et tilbud til 
grupper/tropper som skal på landsleir neste sommer, muligens også for speidere på 13 år og oppover.  
Foreløpig innkomne forslag kurstema – og mulig ansvarlig ledertrener: 

• Samfunnsengasjement – Nils 
• Kano – Asbjørn 
• Kart og kompass. Ev. geocaching?  – Tor Børge? Andre? 
• Tur og leirliv – Vibeke?  (vår 2017) 
• Pionering - ? 

 
Medlemmer i komiteen sender ideer til kurs, instruktører og datoforslag snarest til Vibeke. Kurs 2016/2017. Følges opp 
på neste møte.  
 
Sentralt arrangement: 
LeirLØFT – jf. Tidligere lederløft. LØFT har i år leir som tema og arrangeres i Bodø 23. – 25. september. Åpent for 
alle ledere. 
 

6. Møteplan 2016 – ledertrenerkomiteen. + plan neste møte. 
Neste møte: Torsdag 18. august kl 16.30 på Madla Speiderhus. Ivar skaffer noe enkelt å spise.  
 

7. Ledertrener kurs NSF: 11-13.11.2016 + apr/mai 2017 - Innspill 
Kretsen har markedsført ledertrenerkurset på gruppeledersamling og ønsker flest mulig deltakere. NSF vil kreve at 
deltakere har gjennomført grunntreningen og det er en fordel at de også har tatt TG-kurset. TG-kurset krever at 
deltakerne er minst 20 år, har fullført grunntrening, samt minst 2 års erfaring som ledere.  
Ledertrenerkomiteen diskuterte potensielle kandidater som bør vurderes og kontaktes. Vibeke oppdaterer listen og 
sender rundt for supplering, samt tar kontakt med Ivar for å avtale videre framdrift.  
 

8. Lokal ledertrenersamling 2016 høst ? 
Planlegges tentativt i uke 38. Vibeke, Nils og Tønnes planlegger videre fram til neste møte i komiteen. 

 
9. Evaluering fra kursdeltakerne 

Kretsstyret har gitt tilbakemelding om at benyttet metode for kursevaluering vinter 2016 var ok forutsatt 
dokumenteres.  
Utover dette ble punktet ikke behandlet pga tidsnød. Utsettes til neste møte. 
 

10. Ledertrener – retningslinjer 
Gjennomgang av NSF sine retningslinjer (tidligere utsendt). Synspunkter ?  
Dette punktet ble ikke behandlet pga tidsnød. Utsettes til neste møte. 
 

11. Eventuelt. 
Trekøver Gilwell arrangeres av NSF i sommer, og kun en deltaker fra Vesterlen er påmeldt innen fristen. 
Ledertrenerkomiteen tar kontakt med noen aktuelle kandidater og sjekker om det evt er mulig å etteranmelde. 
 
NSF 10.05.2016:  
Rapporten fra Arbeidsgruppe organisasjonsstruktur er nå lagt ut på speiding.no til høring, og Speiderstyret ønsker 
innspill fra grupper, kretser, korps og øvrige grupperinger i NSF. Innspill til Speiderstyret i forkant av 
speidertingsforberedelsene sendes til nsf@speiding.no innen 12. august. 
 
Ledertrenere oppfordres til å gå gjennom rapporten og vurdere å gi sine tilbakemeldinger. 
 


