
 

 

Arbeidsplan 2017-2018 
 

Speidere vil ut 

 Patruljen i samfunnet - Vi vil bruke vår friluftslivskompetanse til å gi flere i samfunnet vårt 

opplevelse av vennskap, eventyr og mestring. Vi vil vise samfunnsansvar ved å ta med oss nye 

venner og nye målgrupper på tur, og skape mangfold i friluftslivet. Vi utfordrer og utvikler oss 

selv ved å møte andre kulturer på en trygg arena. Denne satsingen vil bli bygget opp etter 

modell av Friluftslivets år 2015, med ulike underprosjekter, aktiviteter og kampanjer som 

gjennomføres lokalt. 

 

 Medbestemmelse – Vi vil utvikle opplegg til bruk i alle grupper, slik at alle medlemmer 

opplever medbestemmelse og ansvar i egen speiderhverdag. 

 

 Internasjonale møteplasser – Vi vil fortsette å vise fram og motivere til deltakelse i 

internasjonale arrangementer, prosjekter og program, men også invitere utenlandske speidere 

til Norge. 

 

Patruljen tar ansvar 

 Videreutvikle opplæringen, og tilby nasjonale kursopplegg innen patrulje- og 
førerpatruljearbeid for å gi gode verktøy som styrker patruljesatsingen i grupper og 
kretser, f.eks. Oppdrag: Førerpatruljen. 
 

 Nasjonalt og internasjonalt kurssamarbeid – Vi vil fortsette ledertrenersamarbeidet på 

tvers av kretser, med mål om å gjennomføre flere kurs i grunntreningen, øke tilgjengeligheten 

på kurs i hele landet, og gi utvikling til den enkelte ledertrener ved å samarbeide med nye 

mennesker. Se på muligheten for nordisk kurssamarbeid. 

 

 Trygge møter overalt! – For å bevisstgjøre og forebygge vil vi utvikle kurs- og 

programmateriell for å skape trygge barn og ledere i møte med mobbing, trakassering og 

overgrep. 

 

 Gruppeliv – Vi vil legge til rette for at ressurser med ulik fagkompetanse kan bistå grupper 

under reoppstart, vekst eller nedleggelse. 

 

Speiding når flere 

 Patruljen i samfunnet – Samtidig som vi ønsker at flere skal få oppleve friluftslivet, vil vi 

også at flere patruljer skal ut og gjøre en forskjell i samfunnet. Etter modell av Friluftslivets år 

2015 vil vi utvikle prosjekter og materiell som oppfordrer patruljene til selv å finne på og 

gjennomføre aktiviteter og kampanjer som er til nytte for andre. 

 

 Vi vil videreutvikle samarbeid med Vitensentre og Friluftsskolen, og engasjere flere 

speidere i disse aktivitetene. 

 

 Digitalisering – Vi vil tydeliggjøre vår profil, internt og eksternt. Vi vil gjøre tilgjengelig mer 

materiell digitalt, både av program og administrative verktøy for forenkling av 

speidergruppenes hverdag. 

 

 Speidere deltar aktivt i samfunnsdebatten i ulike medier, tradisjonelle og sosiale. 

 

 Vi vil utvikle Prinsipper for frivillighet i NSF – kartlegge former og trender i frivilligheten 

i NSF, og definere lederroller, forventninger, krav til og oppfølging av frivillige. 


