
 

REFERAT  
 

Til stede: Bjørn Erik Hjellset, Martin Olaisen, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/FK), Ksenia  
Sazonova (sak 14/17 og 15/17) 

På Skype: Dag Erling Austvik (leder), Susanne Grønner, Andreas E. Bjørndalen, Roald  
Amundsen, Lena Frantzen 

Forfall: Ingvild Djupvik 
  
Dato: 8. mars 
Tema: Møte i komité speiding 
Sted: Forbundskontoret 
Tid: 18:00-21:00 

 
  
Saker til behandling: 
V = saker som krever vedtak 
D = saker som legges fram for diskusjon 
O = saker til orientering 
  
Saksliste 
  
Faste saker: 
  
Sak R03/17    Referat møte 10.-12. februar 

Referatet vil bli godkjent på neste møte. 

Sak OR05/17    Orientering 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp av 
kontaktpersoner i komité speiding. 
 

Sak OR06/17 Orientering fra forbundskontoret 
Bevereventyret står nå omtalt som et programelement i spiederbasen. Dette vil fra nå 
av bli benevnt som en ramme. 

  
Sak OP03/17 Oppnevninger 
 Ingen oppnevninger 
Egne saker: 

 
Sak 14/17 Speiderprogrammet og nye begreper 
 

Bakgrunn for saken 
På møte i komité speiding 25.-27. november 2016, sak 68/16 og 69/16, ble det 
vedtatt følgende endringer i speiderprogrammet: 

● «Utviklingsområder» endres til «programområder». 
● «Programmerker» kan også omtales som merker til programområder. 
● Begrepet «aldersbestemte utviklingsmål» innføres. 
● «Delmål» benevnes som «alderseksempler». 



 

  
Komité speiding besluttet også å se hvordan disse endringene ser ut i 
lederveiledningen om speiderprogrammet før de tas videre i bruk. Det er nå 
utarbeidet et forslag til lederveiledning om speiderprogrammet der de nye begrepene 
er tatt i bruk, slik at komité speiding kan se hvordan begrepene med tilhørende 
forklaringer ser ut i praksis. 
 
Vedtak: Begrepet «programområder» skal brukes i stedet for «utviklingsområder». 
            Programmerker kan også benevnes som merker til programområder. 
Vedtak: Begrepet «aldersbestemte utviklingsmål» skal brukes i stedet for «delmål». 
Vedtak: Begrepet «eksempler på aldersbestemte delmål» brukes i stedet for 

alderseksempler. 
 
Innspill til lederveiledningen om speiderprogrammet: 
Komité speiding kom med sine innspill til den nye lederveiledningen om 
speiderprogrammet. 
 
Vedtak: Når endringene er gjort i lederveiledningen om speiderprogrammet, kan den 

trykkes opp. 
Vedtak: Indeks og “slik du bruker du lederveiledningen” legges til de i andre 

lederveiledningene.  
 
Sak 15/17 Veien videre med målene i speiderprogrammet 

Forbundskontoret og komité speiding har etter møte i komité speiding 25.-27. 
november 2016 vært i en prosess med å forenkle målstrukturen og forbedre 
målformuleringene i speiderprogrammet. 
 
Elementer fra diskusjonen: 
Tidligere har hensikten med programmerkene og de gamle utviklingsmålene vært 
ganske like, men ikke helt. Derfor er det nå tatt en gjennomgang av målstruktur og 
målformuleringene i speiderprogrammet for å forbedre helheten i målene i dette. 
 
Slik forslaget til målstruktur og målformuleringer er nå, kan det være vanskelig å vite 
konsekvensene av et eventuelt vedtak. Det bør være et mål med prosessen at 
målstruktur og målformuleringer er enkelt å forstå og bruke i speiderarbeidet. Komité 
speiding ønsker derfor mer tid til å gjennomgå og diskutere de ulike alternativene til 
målstruktur og målformuleringer i speiderprogrammet.. 
  

Sak 16/17 Forbedret grunntrening 
Komité speiding diskuterte det bearbeidede forslaget til forbedret grunntrening og om 
det er behov for noen justeringer/endringer. Den overordnede strukturen og 
målformuleringene ble gjennomgått. Arbeidet med dette ble ikke ferdig og vil tas opp 
igjen på neste måte. 
 

Sak 17/17 Komité speiding på KL-KS 
Saken ble ikke diskutert. 

 
Sak 18/17 Deltakelse på kurs i socialt iværksætteri i Danmark 



 

Saken diskuteres på neste møte. 
 

Sak 19/17 Arrangementsliste 2017 
Saken diskuteres på neste møte. 
 


