
 

REFERAT 
 

Til stede: Dag Erling Austvik (leder), Susanne Grønner, Andreas Bjørndalen, Bjørn Erik 
Hjellset, Martin Olaisen, Lena Frantzen, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/FK), Ksenia 
(sak 20/17 og 21/17) 

Forfall: Ingvild Djupvik, Roald Amundsen 
 
Dato: 17.-19. mars 
Tema: Møte i komité speiding 
Sted: Sørmarka konferansehotell 
Tid: Fredag-søndag 

 
  
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 R04/17    Referat møte 10.-12. februar (Hele KS; 5 min; V) 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR07/17    Orientering (Hele KS; 10 min; O) 
Her skal komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter 
fulgt opp av kontaktpersoner i komité speiding. 
 

Sak OR08/17 Orientering fra forbundskontoret (Cecilie; 5 min; O) 
- Støtte fra NORAD. 
- Speideraksjonen. 
- SpF har vedtatt at det skal arrangeres Explorer Belt i 2018. 
- Prosjektgruppe til Roverway er på plass. 
- Alle med speiderskjerf får gratis inngang på Camp Villmark. 
- Nye nettsider er nå lansert. 
- Bestilling av reiser til møter. 

 
  
Sak OP04/17 Oppnevninger (Hele KS; 5 min; V) 

Ingen oppnevninger. 
  
Egne saker: 

 
Sak 20/17 Speiderprogrammet - målstruktur (Ksenia; 1 time; D/V) 



 

Komité speiding ble presentert for to mulige alternativ til målstruktur for 
speiderprogrammet.  
 
Alternativ 1 tar utgangspunkt i de formuleringer som finnes i Speiderbasen nå, og 
oppdaterer målene med tanke på språk, hvor relevante de er for alle aldersgruppene 
og hvor representative de er for hele programtilbudet (dekker alle 
programelementene og programområdene). 
 
Alternativ 2 tar utgangspunkt i dagens hensikter med programområder/-merker. Det 
er de samme formuleringene dere har fått presentert tidligere. Her er det mye like 
emner med alternativ 1, men disse målene er tydelig og systematisk delt inn etter 
programområdene – tre mål per område. Formuleringene i disse er også dekkende 
for hele programmet (elementer og områder), men de er mer detaljerte og 
aktivitetsorienterte enn målene i alternativ 1. 
  
Forslag til vedtak: 

1.       Endre målstrukturen i programmet gjennom å velge enten alt. 1 eller 2 og 
forkaste det andre. Avhengig av hvilket alternativ man velger, må det tas 
en diskusjon på hva målene skal hete og hvordan målene presenteres. 
Når man vet hvilket alternativ man ønsker å gå for, må formuleringene 
også gjennomgås og vedtas. 

2. Beholde både alt. 1 og 2, men endre selve formuleringene i begge 
alternativene, omtrent slik det er i dag. Det som skjer da, er at alt. 2 
fremkommer under beskrivelse av programområdene/-merkene som i dag. 
Alt. 1 bør presenteres som generelle mål for speiderprogrammet, enten 
sammen med eller uavhengig av aldersgruppenes utviklingsmål. De kan 
for eksempel inkluderes i prinsipper for program i stedet for å stå sammen 
med utviklingsmålene, og da trenger de ikke å hete utviklingsmål lenger. 
Hvis komité speiding  ønsker å beholde alternativ 1 i sammenheng med de 
aldersbestemte utviklingsmålene, kan de gjerne fortsette å kalles for 
generelle utviklingsmål. 

 
Elementer fra diskusjonen: 
Slik de generelle utviklingsmålene er formulert i dag, er ikke dette noe som kan 
jobbes med av alle enheter. Dersom meningen med de generelle utviklingsmålene 
skal være at disse er noe alle enheter skal jobbe med i løpet av sin tid i speideren, 
bør formuleringene være mer generelle og gjenspeile helheten i speiderprogrammet. 
 
Prinsipper for program er overordnet målene i speiderprogrammet, uavhengig av 
hvilken målstruktur som velges må målsetningene være i tråd med disse. 
 
Dersom de generelle utviklingsmålene formuleres til å være spesifikt til 
programområdene (alternativ 2 i forslaget), kan en eventuell endring i 
programområder/programmålene gjøre det nødvendig å revidere de generelle 
utviklingsmålene også. Ved å formulere de generelle utviklingsmålene mindre direkte 
knyttet til programområdene (alternativ 1), vil det være mindre behov for revideringer 
dersom programområdene/programmålene skulle endre seg. 
 



 

En mulighet er å flytte de generelle utviklingsmålene til prinsipper for program. 
 
De aldersbestemte utviklingsmålene er basert på aldersgruppenes særtrekk og bør 
gjenspeile de generelle utviklingsmålene. Det er ikke alle aldersbestemte 
utviklingsmål som helt direkte kan kobles opp mot et overordnet utviklingsmål, men 
som henger sammen med ferdigheter som må være til stede for å utvikle noen andre 
ferdigheter  
 
Tidligere har hensikten med hvert programområde vært formulert som kulepunkter 
som nesten har vært like utviklingsmålene, men ikke helt. Det bør fortsatt være en 
forklaring til hvert programområde som viser hensikten med dem, men denne kan 
formuleres som en generell tekst i stedet for noe som ligner på målsetninger.. 

 
Vedtak: Utviklingsmål som målstruktur beholdes. 
Vedtak: Aldersbestemte utviklingsmål beholdes, og skal være forankret i 

utviklingsmålene. 
Vedtak: Hensikten med programområde erstattes av en innledende tekst om hva 

programområdet skal oppfylle. 
Vedtak: Komité speiding utarbeider et forslag om oppdaterte prinsipper for program i 

samarbeid med speiderstyret. 
 

Sak 21/17 Speiderprogrammet - aldersbestemte utviklingsmål (Ksenia; 1 time; D/V) 
Komité speiding gikk gjennom de aldersbestemte utviklingsmålene, og har kommet 
frem til et forslag til formuleringer og innhold i dem. Det er sjekket at de 
aldersbestemte utviklingsmålene gjenspeiler de generelle utviklingsmålene, men 
komité speiding ønsker at de aldersbestemte utviklingsmålene sjekkes opp i mot 
aldersgruppenes utviklingstrekk. 
 
Komité speiding vil ha noe tid til å se over både aldersbestemte utviklingsmålene og 
de generelle utviklingsmålene før de endelig vedtas, derfor vil det være et 
Skype-møte 2. april for å vedta dette. På forhånd har komité speiding lest gjennom 
forslaget og kommentert i Google Disk. 
 

Sak 22/17 Grunntreningen (Cecilie; 1 time; D/V) 
Komité speiding fortsatte arbeidet med å gjennomgå strukturen og målformuleringene 
i forslaget til forbedret grunntrening. 
 
Komité speiding vil ha noe tid til å se over forslaget  før det endelig vedtas, derfor vil 
også dette være tema på Skype-møtet 2. april. På forhånd har komité speiding lest 
gjennom forslaget og kommentert i Google Disk. 

 
Sak 23/17 Deltagelse på kurs i socialt iværksætteri i Danmark (Dag Erling; 10 min; D) 

Komité speiding diskuterte sin deltagelse på kurset i Danmark. Kurset avholdes 23. 
april i Vejle og 29. april i København (det er samme kurset som kjøres to ganger). 
Deltakelse på kurset er gratis. 
 
Det er ingen i komité speiding som har mulighet til å delta på kurs i Danmark. 
 



 

Sak 24/17 Arrangementsliste 2017 (Hele KS; 10 min; D) 
Komité speiding oppdaterte arrangementslisten for 2017. 
 

Eventuelt: Ekstra møte i komité speiding 
Komité speiding besluttet å ha et møte på Skype 2. april klokka 18-19, for å diskutere 
grunntreningen og speiderprogrammet. 


