Inspirasjonstur
Ledertreningstur for peffer og
asser til Danmark januar 2018.
Vi gjentar vinterens suksess med ledertreningstur for patruljeførere og assistenter til
Danmark. Kurset bygger på opplegg som Sætre Speidergruppe har i flere år kjørt et meget
godt resultat.
NB: Man vokser personlig på kursene og vi vet av erfaring at det bare er en fordel å gjenta
kurset over flere år. Kurset er derfor både tilpasset nye deltakere og de som har vært med
tidligere.
Kursene fokuserer vesentligst på:
-

Personlig utvikling, hva kan du få til og hvordan kan du jobbe med deg selv for å lykkes som
leder for en patrulje.
Konkret arbeid med planlegging av kommende halvår for patruljen.
Mye moro: Belønning for jobben som peff / ass.

Kurset er mer individuelt rettet enn de tradisjonelle førerpatruljekursene, det vil si at vi
utfordrer hver enkelt speider mer enn vanlig på kurs.
Det er et tøft faglig opplegg der deltakerne får tett oppfølging underveis. Det er tett kobling
mot utfordringer man også vil møte i arbeidslivet senere og verdien av kurset er derfor særlig
høy. Kursopplegget er utarbeidet av personer med lang erfaring innen ledelse og pedagogikk.
Dette kurset for kretsen vil ledes av tre personer, hvorav 2 leder store organisasjoner med
mange ansatte og en er høyskolerektor.

Når og hvor
Turen går 26. januar til 28.januar 2018. Vi reiser med Color
Superspeed fra Larvik.
I Danmark reiser vi til en av Danmarks flotteste feriesenter: Skallerup
Klit http://www.skallerup.dk/
Her er det stort badeland, lekeland, sportshall og div. andre aktiviteter.
Alle ligger i luksushytter! http://www.skallerup.dk/houses/hus_F8.asp
I løp av helgen blir det ledertrening, planlegging og MYE MORRO!!
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Oppmøte og utreise
Vi reiser fredag 26. januar tidlig på ettermiddagen.
Avreisen blir fra CC i Drammen mellom 1300 og
1400 (bilene starter med litt mellomrom). De fleste
må nok slutte litt tidligere på skolen (foreldre må
huske å søke fri).
På reisen nedover blir det en bilorientering /
rebusløp. Forhåpentlig vis kommer alle bilene i tide
til Color Lines kveldsavgang til Hirtshals.
Underveis i bilrebusen observeres dere av deres
personlige veileder som vil evaluere din innsats.
Mat under reisen: Det blir koldtbord på fergen. Det
serveres ca. 1930. Har dere matbehov ut over dette
må dere ta med matpakke og drikkeflaske.

Hjemreise.

Rikholdig koldtbord på fergen!

Vi reiser hjem til Larvik søndag kveld. Det serveres
koldtbord på returen. Vi er hjemme i Drammen ca.
2300.

Personlig veileder
Deltakerne får tett oppfølging underveis. Det er med
personlige veiledere som følger opp 2-4 speidere hver.
Veilederen vil jobbe sammen med deg om å utvikle
deg som leder, evaluere hvordan du takler ulike
situasjoner, diskutere med deg hvordan du virker på
de rundt deg ++
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Personlig mål
Hver deltaker vil få ett personlig mål i
starten på turen. Dette handler om hva
DU må jobbe med å utvikle deg på i
løpet av turen. Det kan godt hende at du
har egne ideer til dette målet – tenk
gjerne gjennom det på forhånd.
Målet får du av din personlige veileder
under turen. Underveis i
oppgaveløsningen vil vi følge opp
hvordan du løser det. På slutten av turen
tar vi så en samtale der vi snakker om
hvordan du klarte å nå målet.
Presentasjon og evaluering

Forhåndsoppgaver.
De fleste deltakerne får forhåndsoppgaver som skal fremføres under kurset. Underveis vil
andre deltakere evaluere hvordan du klarte forhåndsoppgaven. Vi ser da både på innhold og
presentasjonsteknikken din. Tilbakemeldingsformen er svært direkte og vil hjelpe deg også i
skolesammenheng. Etter at du har fått tilbakemeldinger vil du så få litt tid til å forbedre
presentasjonen og holde den på nytt, men ny evaluering.

Påmelding, pris og voksendeltakelse
Påmelding sendes gruppevis på mail kretskontoret@nedrebuskerud.no innen 10. desember
(hold fristen pga booking). Maks 24 speidere + ledere, vi fyller opp etter førstemann til møllaprinsippet!
Kretsen sponser opplegget betydelig slik at gruppene betaler kr. 1200,- pr deltaker.
Kretsen sender faktura til gruppene.
Hvor mye av dette gruppen betaler og hvor mye den enkelte deltaer betaler er opp til gruppen.
Prisen inkluderer alt du trenger, f.eks.:
- Fergen
- Koldtbord med drikke begge veier på fergen.
- Middag på restaurant lørdag.
- Alle øvrige måltider.
Du behøver ikke noe lommepenger i tillegg. Deltakerprisen inkluderer all mat, drikke og
aktiviteter.
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Hver gruppe må om ikke annet er avtalt ha med en voksen med bil pr. ca 4. speider. Den
voksne behøver ikke å ha speiderkompetanse, selv om det er en fordel.
Dersom noen grupper har problemer med å stille voksen eller har andre spørsmål kontakt
Georg Smedhus på 970 63 808.

Ta med
Ta med det du trenger på tur (det skal vi ikke behøve å fortelle deg i detalj☺). Vi skal ikke
være mye ute så du behøver ikke å ha alt for mye varmt tøy, men husk:
-

Loggbok
Speiderbok
Ting du trenger for å løse din praktiske oppgave (som du får senere)
Badetøy og gym tøy
Innesko
PC (minst en pr. patrulje)
Matpakke til bilturen nedover.
Eventuell Dvd-er eller spill.

PS1: Det er ikke nødvendig å pakke ekstreme mengder – vi skal ha plass i bilen til bagasjen!

PS2: Du trenger ikke brus og godteri. Dersom du må ha det med så begrens deg (gjelder også
i taxfree-butikken på båten☺)
Vedlegg:
-

Program
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Program
Tid
1320 - 1420
1700-1810
1900

2100-2200

2245

Lørdag
0815
0900-0930

0930-1030
1045-1200
1200-1400
1400-1500
1500 – 1830

1830
1930
Søndag
0845
0915
1230
1330
1530
1730-2115

2000
2300

Hva
Avreise bilrebus – start CC i Drammen. Dere følges i løp av rebusen av deres veileder som evaluerer alt
dere gjør under oppgaven.
Ankomst Larvik
Fergen går. Underveis:
Middag
Personlig samtale med veileder: Hva er dine personlig mål for turen.
Begynn gjerne med patruljemøteplan
På fergen: For ledere som er med fra gruppene: Diskusjon rundt rammene for speidergruppene og
kursopplegget ut fra følgende stikkord:
Hvordan lykkes med å holde på ungdom?
Hvordan lede gjennom ungdommene i stedet for å styre alle i troppen direkte
Voksnes rolle som veiledere (stille spørsmål og gi hint i stedet for å overstyre).
Hvilke deler av speiderarbeidets historiske elementer bygger dette kurset på?
Ankomst Danmark. Kort kjøretur til feriesenteret.
Det er ingen bestemt leggetid, det er koblet tett med kursets mål: Du skal kjenne deg selv som leder. Skal
du være leder for patruljer på tur må du selv være den første til å kjenne dine grenser for når du må i
seng for å være opplagt og klar til en ny krevende dag kl. 0800! De som ikke klarer å styre seg selv på
dette får solid voksenoppfølging i løp av dagen etter og gjør neppe samme tabbe igjen!
Frokost
Velkommen. Info om dagen.
Innledningsforedrag om ledelse – kobles opp mot voksenverdenen og hvordan deltakerne kan lære seg
mye nå som vil få stor betydning senere i livet.
Økt 1
Økt 2
Lunsj og badepause
Økt 3
Innledning om behov for konkret planlegging.
Patruljene fullfører program for våren (tilpasset egen gruppes program). Det skal planlegges både noen
møter og patruljetur. Info om dette skal så sendes på mail til alle i patruljen. Veilederne følger opp at
planleggingen er svært konkret og detaljert.
Etter hvert som de er ferdige er det fri.
Middag
Fri – aktiviteter i senteret. (bading, SmartUS computerstyret legeplads, bowling, lekeland, turnering i
idrettshall++) Kveldsturnering. Legging som beskrevet fredag kveld☺
Frokost
Økt 4
Lunsj og pakking i biler.
Fri – bading, aktivitetssenter ++ etter eget valg
Avreise
Ferge. Underveis:
Evaluering av personlig mål
Middag
Evaluering for ledere som har vært med. Er denne kursform noe å satse på videre for kretsen?
Hjemme
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Under øktene vil vi jobbe med:
-

Lederatferd (hvordan virker jeg på andre, språkbruk, hva som kan oppfattes som mobbing,
hvordan din språkbruk virker på andre++)
Presentasjonsteknikk
Samspillsoppgaver
Stressmestring
Planlegging / forberedelser til møter.
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