
 

REFERAT 
 

På Skype: Dag Erling Austvik (leder), Bjørn Erik Hjellset, Roald Amundsen, Martin Olaisen, 
Andreas E. Bjørndalen, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/FK) og Ksenia Sazonova (sak 
25/17 og 27/17) 

Forfall: Ingvild Djupvik, Susanne Grønner, Lena Frantzen 
 
Dato: 2. april 
Tema: Møte i komité speiding 
Sted: Skype-møte 
Tid: Søndag kl. 18:00-19:30 

 
  
Sakslisten er satt opp i samråd med leder av komité speiding, Dag Erling Austvik. 
  
Saker til behandling: 
V = saker som krever vedtak 
D = saker som legges fram for diskusjon 
O = saker til orientering 
  
Saksliste 
  
Faste saker: 
  
Sak R05/17    Referat møte 17.-19. mars (Hele KS; 5 min; V) 

Grunnet for kort tid mellom møtene vil referatet godkjennes på neste møte. 

Sak OR09/17    Orientering (Hele KS; 10 min; O) 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp av 
kontaktpersoner i komité speiding. 
 
Dag Erling, Bjørn Erik, Martin, Lena, Susanne og Andreas har deltatt på krets- og 
korpsledersamling. 
 

Sak OR10/17 Orientering fra forbundskontoret (Cecilie; 5 min; O) 
Ingen orienteringer ble gitt. 

  
Sak OP11/17 Oppnevninger (Hele KS; 5 min; V) 

Ingen oppnevninger 
  
Egne saker: 

 
Sak 25/17 Speiderprogrammets uviklingsmål og aldersbestemte utviklingsmål 

Vedtak: Følgende utviklingsmål for speiderprogrammet og aldersbestemte 
utviklingsmål i speiderprogrammet vedtas: 
 
PROGRAMMETS UTVIKLINGSMÅL: 
Speiderne skal gjennom speiderprogrammet: 



 

1. Utvikle sitt sanseapparat, sin motorikk og sin fysiske form til et tilfredsstillende 
nivå i forhold til sine egne forutsetninger. 

2. Benytte egne kreative evner, ferdigheter og kunnskaper til å løse utfordringer. 

3. Verdsette godt vennskap, og kunne ta vare på det.  
4. Oppføre seg hensynsfullt overfor andre, og respektere egne og andres grenser. 
5. Demonstrere samarbeidsvilje og utvikle samarbeidsferdigheter og evnen til å 

bidra i fellesskap de er en del av. 
6. Bli glad i naturen og kunne bidra til et godt miljø gjennom egne handlinger. 
7. Engasjere seg aktivt i samfunnet og ta stilling til aktuelle problemstillinger lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt. 
8. Utvikle sitt livssyn og reflektere over sine egne og andres verdier og holdninger 
9. Arbeide med egen utvikling, gjøre egne vurderinger og gi uttrykk for egne 

meninger. 
10. Utvikle forståelse for andre menneskers livssituasjon, bakgrunn og synspunkter. 

ALDERSBESTEMTE UTVIKLINGSMÅL: 

Bevernes utviklingsmål: 

● Oppleve vennskap og tilhørighet. 
● Få et positivt forhold til naturen. 
● Få et positivt forhold til speiding. 

Småspeidernes utviklingsmål: 

● Få trening i å samarbeide og løse oppgaver sammen med andre. 
● Utvikle ansvarsfølelse og lære å ta ansvar for seg selv. 
● Utvikle nysgjerrighet og positive holdninger til læring. 
● Bli kjent med og utvikle omsorg og ansvar for naturen. 
● Bli kjent med og utvikle ansvar for nærmiljøet. 
● Utvikle forståelse for sosiale normer, og for hva som er rett og galt. 
● Utvikle sine motoriske ferdigheter, og spesielt finmotorikken. 

Stifinnernes utviklingsmål: 

● Utvikle praktiske ferdigheter. 
● Benytte egne ferdigheter, kunnskap og kreativitet til å løse nye oppgaver. 
● Prøve seg på ledelse. 
● Få erfaring med et aktivt friluftsliv, og lære å verdsette det. 
● Bli kjent med samfunnet, og bli bevisst mulighetene til å påvirke det. 
● Oppleve og bidra til samarbeid og vennskap i patruljen. 
● Utvikle et sunt kroppsbilde. 
● Utvikle sitt moralske kompass og evnen til å se utenfor seg selv. 
● Få trening i planlegging og gjennomføring av en større arbeidsoppgave sammen 

med andre. 
● Få trening i prosjektarbeid ved å gå hele veien fra idé til ferdig resultat. 

Vandrernes utviklingsmål:  

● Oppleve medbestemmelse og delta i demokratiske prosesser. 



 

● Arbeide med egen motivasjon og utvikling. 
● Få erfaring i ledelse og ta ansvar for seg selv og andre. 
● Utforske nye aktiviteter og områder. 
● Få erfaring med et aktivt friluftsliv gjennom alle årstidene. 
● Utvikle evnen til å orientere seg i samfunnet og opparbeide engasjement. 
● Utvikle evnen til kritisk og selvstendig tenking. 
● Utvikle egen identitet og et positivt selvbilde. 
● Oppleve og bidra til samarbeid og vennskap i patruljen, troppen og 

speidergruppa. 
● Utvikle respekt for andres livssyn og kultur. 
● Utvikle eget livssyn. 
● Få trening i prosjektledelse. 
● Få trening i å arbeide selvstendig med en større oppgave. 
● Få trening i å finne frem til relevant informasjon og å ta stilling til ulike 

alternativer. 
● Få trening i å evaluere en arbeidsprosess, herunder egen og andres innsats, og 

vurdere måloppnåelsen. 

Rovernes utviklingsmål: 

● Se egne styrker og utviklingsmuligheter, og ta ansvar for egen utvikling. 
● Utvikle forståelse for friluftslivets verdi for samfunnet. 
● Være i stand til å handle lokalt for å ta vare på miljøet.  
● Oppleve seg selv som en del av fellesskapet, og engasjere seg i samfunnet, 

lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. 
● Utvikle forståelse for internasjonale spørsmål, og bidra til samarbeid og vennskap 

på tvers av landegrenser og kulturer. 
● Reflektere rundt og kunne gi uttrykk for eget livssyn og egne verdier og 

holdninger. 
● Oppføre seg hensynsfullt overfor andre, og respektere andres verdighet og 

verdier. 
● Kunne sette seg inn i andre menneskers livssituasjon, bakgrunn og synspunkter. 
● Vise samarbeidskompetanse, og kunne gi uttrykk for at man verdsetter andres 

bidrag og innsats. 
● Handle selvstendig og i tråd med egne overbevisninger, og forstå og ta 

konsekvensene av egne valg. 
● Utvikle forståelse for vennskapets betydning for egen livskvalitet. 
● Få trening i å skape ideer til egne prosjekter, og planlegge, gjennomføre og 

evaluere prosjektet. 

 
Sak 26/17 Struktur og overordnete mål i grunntreningen 

Komité speiding gikk gjennom forslaget til struktur og mål i reorganisering av 
grunntreningen. Fortsatt gjenstår noe arbeid med modul 3 og 4 i trinn 2, samt en 
gjennomgang av trinn 3. 
 
Tidsbruk settes til 3,5 klokketimer pr. modul. Dette kan justeres etter erfaring med 
bruk av den reorganiserte grunntreningen på Nord2017. 
 



 

Vedtak: Følgende struktur og deltakermål for trinn 1, samt modul 1 og 2 i trinn 2 
vedtas, modul 3 og 4 i trinn 2 samt trinn 3 vil bli vedtatt på et senere tidspunkt: 
 

 
GRUNNTRENINGEN SKAL: OVERORDNET MÅL - LEDERE SKAL LÆRE Å: 

 

□ legge til rette for meningsfull personlig 
utvikling 

□ aktivere læring 
□ støtte utvikling av kompetanse som er 

relevant i speiderlederens rolle 
□ hjelpe voksne medlemmer til å identifisere og 

oppnå sitt potensial som enkeltpersoner og 
som ledere 

 

□ Bruke speidermetoden 
□ Bruke friluftsliv som ramme 
□ Bruke speiderprogrammet 
□ Planlegge 
□ Veilede (lære bort) 
□ Bruke patruljesystemet 

 

 

 
 

Trinn 1 – Jeg er beredt 

Overordnet mål for trinnet: 
Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende kompetanse, kunnskap og ferdigheter for å kunne planlegge og 
gjennomføre gode og trygge speidermøter- og turer for speidere. 

Moduler Mål for deltakere 

Modul 1 
 

Etter endt modul skal deltakerne: 
- Kjenne til speidingens verdigrunnlag og formål. 
- Ha kunnskap om alle elementene i speidermetoden. 
- Kunne bruke følgende elementer I speidermetoden aktivt i speiderarbeidet: 

●learning by doing 

●friluftsliv 

● symbolikk, rammer og lek 
- Ha god forståelse for hva det innebærer å være speiderleder. 

Modul 2 Etter endt modul skal deltakerne: 
- Vite hvorfor vi har et speiderprogram, hvordan dette er bygd opp og hvordan en kan bruke dette 
som speiderleder. 
- Ha forståelse for hvordan og hvorfor friluftsliv brukes som ramme og metode i Norges 
speiderforbund. 
- Vite hvilke retningslinjer og prinsipper som gjelder for turer i regi av Norges speiderforbund. 
- Vite hvilken friluftslivskompetanse en trenger som leder for ulike speideraktiviteter og hvor en 
kan finne kompetansen. 

Modul 3 Etter endt modul skal deltakerne: 
- Vite hvordan de kan planlegge et godt speidermøte med utgangspunkt i speiderprogrammet. 
-  Vite hvilke programrelaterte planleggingsverktøy som finnes og hvordan de brukes. 
- Ha fått trening i praksis med å planlegge et speidermøte. 



 

Modul 4 

 

Etter endt modul skal deltakerne: 
- Kunne planlegge trygge og sikre speideraktiviteter. 
- Kjenne til hvilke retningslinjer som gjelder for aktiviteter og turer i regi av Norges speiderforbund. 
- Kunne forebygge og håndtere uønskede hendelser og atferd. 

Trinn 2 – Speiderprogrammet i egen enhet 

Overordnet mål for trinnet: 
Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å bruke metoder, verktøy og hjelpemidler til langtidsplanlegging av 
speideraktiviteter for egen enhet, med utgangspunkt i speiderprogrammet. 

Moduler Mål for deltakere 

Modul 1 Etter endt modul skal deltakerne: 
- Ha god kjennskap til alle elementene i speidermetoden: 
- Kunne bruke følgende elementer i speidermetoden aktivt i speiderarbeidet: 

●Symbolikk, rammer og lek. 
●Progresjon i aktiviteter og ferdigheter. 
●Medbestemmelse og ansvar. 
●Patruljesystemet 

- Vite hvordan de kan bruke speiderprogrammet og speidermetoden i egen enhet. 
Modul 2 Etter endt modul skal deltakerne: 

- Kjenne til veiledning som metode og hvordan dette brukes i Norges speiderforbund 
- Ha fått øvelse i veiledning i en praktisk situasjon. 
- Få forståelse av hva en konflikt er, hvordan en konflikt utvikler seg, og hvordan en kan forebygge 
og håndtere konflikter. 

 
 

 
Sak 27/17 Fordypningsmerkeboka 

Fordypningsmerkeboka er utsolgt fra Speider-Sport. Det oppleves at denne boka er 
populær, og det er et ønske om å fortsette å ha denne boka for salg. Dette er også en 
god anledning til å oppdatere boka med dagens merker. Det er også en mulighet til å 
ta med fordypningsmerkene for bever og rover i boka, slik at den gjelder for alle 
enheter, 
 
Vedtak: Fordypningsmerkeboka oppdateres, og fordypningsmerkene for bevere og 
rovere tas inn i det nye opplaget. 


