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Trinn 3 – Ledelse av medledere, vedlegg 3 
Patruljeinndeling 
 

Patruljenavn:……………………………………. 
 
Å sette sammen patruljer sier seg mange ganger selv, mens andre ganger er det mange 
speidere, og et større puslespill. Hva forventer du av en patruljefører, og ass, og hva bør 
peffen og assen forvente tilbake fra resten av patruljen? 
 
Ranger dette med verdier fra 1 til 10, der 10 er viktigst! 
 
Hva er viktigst for en patruljefører! Hva er viktigst for en ass? 
 
___ Positiv og blid! ___ Positiv og blid! 
___ Positiv og blid! ___ Positiv og blid! 
___ Forberedt til møtet! ___ Forberedt til møtet! 
___ Har mye speiderkunnskap ___ Har mye speidererfaring 
___ Litt eldre enn resten av patruljen ___ Litt eldre enn resten av patruljen 
___ Favoriserer ingen, behandler alle likt ___ Favoriserer ingen, behandler alle likt 
___ Klarer å engasjere hele patruljen ___ Klarer å engasjere hele patruljen 
___ Flink til å formidle kunnskap ___ Flink til å formidle kunnskap 
___ Flink til å skape god stemning  ___ Flink til å skape god stemning  
___ Flink til å gi nødvendig info om turer ol. ___ Flink til å gi nødvendig info om turer  
___ Klare å se egne sterke og svake sider ___ Klare å se egne sterke og svake sider 
___ Klare å forstå andres følelser ___ Klare å forstå andres følelser 
___ Mestre stressende situasjoner/mas  ___ Mestre stressende situasjoner/mas  
 uten å bli sur/sint  uten å bli sur/sint 
___ Klare å ta opp konflikter på en saklig måte ___ Klare å ta opp konflikter på en saklig måte 
___ annet………………………………….. ___ annet……………………………………… 
 
 

Hva er viktig for en godt sammensatt patrulje? 
Hva mener dere at patruljen skal bidra med for at det skal være hyggelig å være peff eller ass? 
 
Hvilke øvelser kan man gjøre for å styrke de evnene man kanskje er litt svak i? 
 


