
 

REFERAT 
 

Til stede: Dag Erling Austvik (leder), Ingvild Djupvik, Lena Frantzen, Susanne Grønner, Martin 
Olaisen og Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/FK) 

Skype: Andreas Bjørndalen og Bjørn Erik Hjellset (sak 81/17, 82/17, 83/17 og 84/17). 
  
Dato: 17.-19. november 
Tema: Møte i komité speiding 
Sted: Hurdal 
Tid: Fredag-søndag 

 
  
Saker til behandling: 
V = saker som krever vedtak 
D = saker som legges fram for diskusjon 
O = saker til orientering 
  
Saksliste 
  
Faste saker: 
  
Sak R11/17 Referat møte 18. oktober 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR21/17 Orientering 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp av 
kontaktpersoner i komiteen. 
  

Sak OR22/17 Orientering fra forbundskontoret 
Komité speiding ble orientert i saker fra forbundskontoret. 

  
Sak OP11/17 Oppnevninger 
 Hoveddommer NM i speiding: Hanne Mette Lundberg 
 Prosjektleder for nasjonal ledertrenersamling: Petter Gulbrandsen 
 Prosjektleder for sjøspeiderleir: Ragnar Lura 
  
Egne saker: 

  
Sak 76/17 Økonomistatus Komité speiding 2017 

Komité speiding ble orientert om sitt regnskap i forhold til budsjettet for 2017. 
 
Elementer fra diskusjonen: 
  
Det er ikke alle tall som er kommet inn ennå, slik at regnskapet ikke er helt avsluttet. 
Alle tallene vil nok ikke være klare før utpå nyåret. 
Komité speiding tar regnskapet til orientering. 

  
Sak 77/17 Budsjett Komité speiding 2018 



 

 Komité speiding diskuterte sitt budsjettforslag for 2018. 
  
Sak 78/17 Status prosjektledere nasjonale arrangementer 

Komité speiding diskuterte status for prosjektledere Ledertrenerkurset og 
Trekløver-Gilwell i 2018. 
  

Sak 79/17 Nasjonal ledertrenersamling 
Komité speiding kom med innspill til program/innhold på nasjonal ledertrenersamling. 
Komiteen ble også orientert i status for arrangementet. 
  
Prosjektgruppa er godt i gang med arbeidet med arrangementet. Prosjektgruppa har 
vært på befaring på Knattholmen leirsted, der samlingen skal være. Påmeldingen 
åpner om ikke så lenge. 
 

Sak 80/17 Godkjenning av budsjett nasjonal ledertrenersamling 
 Vedtak: Budsjettet godkjennes. 
  
Sak 81/17 Fordeling av oppgaver i Komité speiding 

Komiteen er nå et medlem mindre, og derfor var det et behov for å fordele 
arbeidsoppgavene på nytt.  

  
Sak 82/17 Sikkerhet og førstehjelp/Gjensidigestiftelsen 

Komité speiding ble orientert i status for prosjektet som har fått tilsagn fra 
Gjensidigestiftelsen. 
  
NSF har fått tilsagn om 2 millioner til et prosjekt som heter «Først og fremst 
sikkerhet», som skal gå over 2 år. Prosjektet skal styrke førstehjelps- og 
sikkerhetsopplæringen i organisasjonen.  
  

Sak 83/17 Introkurset 
Komité speiding diskuterte å utvide Introkurset for nye ledere til å inneholde en del 
om Trygge og inkluderende møter og en del om førstehjelp/sikkerhet. 
  
Da vil det i så fall være en kort tekst om trygge og inkluderende møter og en kort tekst 
om hva du bør kunne om førstehjelp (på tur) og sikkerhet. 
 
Elementer fra diskusjonen: 
  
Dersom trygge og inkluderende møter skal være med i Introkurset, bør også dette tas 
med inn i ledersamtalen for oppfølging. Det samme gjelder hvis det skal være med en 
bit om førstehjelp og sikkerhet. 
  
Det er viktig med fokus på sikkerhetstenking også, i tillegg til førstehjelp. 
  
En mulighet er å finne ut hvilke skader som var vanligst på landsleiren. 
  
Det bør være max en A4-side til sammen for begge temaene (Trygge og 
inkluderende møter og førstehjelp/sikkerhet). 



 

  
Veiledningen til ledersamtalen bør også oppdateres for å kunne reflektere rundt det 
som skrives rundt de nye temaene. 
  
Vedtak: En bit om trygge og inkluderende møter og en om sikkerhet (hva er vanligst å 
havne ut for på speideraktiviteter) legges til i Introkurset, og Ledersamtalen 
oppdateres til å inneholde noe om dette. 

  
  

Sak 84/17 Kursplan Trinn 3 
 Komité speiding diskuterte kursplanen for Trinn 3. 
  

Fra diskusjonen: Innspillene i Google Drive og på møtet ble gjennomgått, og 
kursplanen ble endret på møtet. 
  
Vedtak: Følgende mål for trinn 3 vedtas: 
 

Overordnet mål for trinnet: 
Gjennom patruljearbeid skal deltakerne bli mer bevisste på seg selv som speiderledere og få dypere 
forståelse for speidingens verdigrunnlag. 
 
Deltakerne skal være i stand til å bevisst og aktivt bruke speidermetoden og veiledning som 
ledelsesform i alle lederoppgaver. 

Deltakermål 

Kode Mål Innhold 
T3-1 Deltakerne skal gjennom 

patruljearbeid bli bevisst på 
verdien av å ha forskjellig 
kunnskap og erfaringer. 

Patrulje 

T3-2-1 

 

T3-2-2 

 

T3-2-3 

 

 

Deltakerne skal få erfaring i å 

veilede og bli veiledet 

 

Deltagerne skal få mulighet 

til å reflektere rundt temaet 

veiledning som ledelsesform. 

Deltakerne skal få trening og 

erfaring i veiledning gjennom 

å planlegge en patruljetur/et 

patruljeprosjekt, der 

rammen er speidermetoden. 

Veiledning 



 

T3-2-4  

Deltagerne skal få erfaring i å 

gjennomføre en 

patruljetur/et 

patruljeprosjekt med fokus 

på veiledning som 

ledelsesform. 

 

 

T3-3-1 

 

 

 

T3-3-2 

 

T3-3-3 

 

Deltakerne skal få en 

forståelse for hvorfor og 

hvordan vi motiverer og 

formidler verdier til speidere 

og ledere. 

 

Deltakerne skal få erfaring i 

verdiformidling i praksis. 

Deltakerne skal etter endt 

kurs kunne bruke alle 

elementer av 

speidermetoden bevisst og 

aktivt i alle deler av 

speiderarbeidet. 

Verdiformidling 

 

T3-4-1 

 

 

T3-4-2 

 

 

T3-4-3 

Deltakerne skal få erfaring i 

evaluering av og refleksjon 

rundt egen innsats og 

samhandling med andre 

ledere. 

 

Deltakerne skal få mulighet 

til å reflektere over hva det 

betyr å være forbilder for 

speidere og andre ledere. 

 

Deltakerne skal få en dypere 

innsikt i hvordan de selv er 

som speiderledere og 

veiledere 

 

Refleksjon 

 

  
Sak 85/17 Aldersbestemte eksempler i programområdene (Hele KS; 1 time; D) 



 

Komité speiding diskuterte om progresjonen i eksemplene er ivaretatt, slik som det 
ble diskutert på forrige møte. 
  
Elementer fra diskusjonen: 
Generell bit: Språkvask av eksemplene. Ha en enhetlig tilnærming til dem/dere/deg, 
og et bevisst forhold til hvem det snakkes til. 
De målene som er litt lite konkrete bør ha noen aktivitetsforslag (f.eks. ved å...) 
 
Generelt synes komiteen at progresjonen i eksemplene er ivaretatt. 
  

Sak 86/17 Fordypningsmerke svømming (Susanne/Lena; 10 min; D/V) 
Komité speiding skal vedta fordypningsmerket i svømming etter de endringene som 
er gjort siden forrige møte. 
  
Vedtak: 
- Svømmemerket for bever vedtas med de endringer som ble gjort på møtet. 
- Endringene i fordypningsmerket i svømming for flokk, tropp og roverlag vedtas 

med de endringene som ble gjort på møtet. 
  

Sak 87/17 Roverloggen (Andreas; 20 min; D) 
 Komité speiding diskuterte  innholdet i Roverloggen. 

  
 

 


