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Motivasjon 
Påstand 

  
Vi har det gøy. 

 Motivasjon/Ledelse 
 Påstand 
  

         Vi tar ansvar. 
 

 Motivasjon/Ledelse 
 Påstand 
  

 Vi når det vi har planlagt. 
  

   
  

Omsorg/Motivasjon 
Påstand 
 

Vi er flinke til å gi ros til 
hverandre. 

  
  

 Motivasjon 
 Påstand 

  

Arbeidet vårt gjør en 
forskjell. 

  
  

 Motivasjon  
 Påstand 
  

 Vi hjelper hverandre. 
  
  

 Planlegging og Ledelse 
 Påstand  

 Vi identifiserer oppgaver 
som vi helt kan la være å 

gjøre. 
 
 

 Planlegging 
 Påstand 

Vi er gode til å be om 
hjelp når vi har behov for 

det. 
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 Ledelse 
 Påstand 
  

    Vi planlegger i god tid.  
 

 Ledelse 
Påstand 

Vi er gode på 
prosjektarbeid. 

 
 

Ledelse/Motivasjon 
Påstand 

Det er et felles ansvar  
at ledergruppa fungerer 

godt. 
 

Ledelse 

 
Vi har lov til å stille krav til 

hverandre.  
 

 

Ledelse 
Påstand 

Det er et felles ansvar  
at vi har nok ledere. 

 
 

Ledelse/Motivasjon 
Påstand 

Det er felles ansvar at 
ledergruppa fungerer. 

 

Ledelse/Motivasjon 
Påstand 

Det er lov å si nei til en 
oppgave. 

 

Ledelse/Motivasjon 
Påstand 

Foreldre hjelper til ved 
behov. 

 

Planlegging/Motivasjon 
Påstand 

Alle følger opp oppgavene 
sine. 

Ledelse/Motivasjon 
påstand 

Vi er gode til å inkludere 
nye ledere. 
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Motivasjon 
Påstand 

Vi er motivert for hvert 
eneste speidermøte. 

Planlegging/Ledelse 
påstand 

Vi er flinke til å  
be foreldre om hjelp. 

 

Motivasjon 
påstand 

 
Vi er åpne for nye ideer. 

Motivasjon 
Påstand 

 
Vi utfordrer oss selv.  

  

 

Motivasjon 
Påstand 

Vi tar kurs. 

Samarbeid 
Påstand 

Vi er en samlet 
ledergruppe. 

Ledelse/planlegging 
Påstand 

Gruppas ambisjoner er 
synlige for speiderne, 

lederne og 
speiderforeldrene.  

Samarbeid 
Påstand 

Vi er flinke til å se 
hverandre. 

 

Motivasjon 
Påstand 

Vi løfter fram det positive 
(Bestemors lov).  

 

Samarbeid/Motivasjon 
Påstand 

Vi fokuserer på 
hverandres og egne 

styrker. 
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Ledelse og Motivasjon 
Påstand 

Vi drar på lederturer eller 
har ledersamlinger. 

Motivasjon 
Påstand 

Vi har det hyggelig 
sammen. 

Samarbeid 
Påstand 

 
Vi samarbeider godt. 

Planlegging/Ledelse 
Påstand 

Vi er gode til å  
planlegge. 

Samarbeid/Motivasjon 
Påstand 

Vi kan dele både positive 
og negative 

opplevelser/tanker. 

Samarbeid 
Påstand 

Vi har tillit til hverandre. 

Samarbeid 
Påstand 
 

Vi er ganske like. 

Samarbeid 
Påstand 
 

Det er bra at vi er ulike. 

Samarbeid/Motivasjon 
Påstand 

Vi støtter hverandre og 
viser omsorg for 

hverandre. 

Samarbeid/Motivasjon 
Påstand 

Vi kjenner hverandre  
godt. 
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