Ledertrenerbrev 1b - januar 2021

Til deg som er ledertrener i Norges speiderforbund.
Kopi til kretsledere, korpsledere, Speiderstyret, Komité speiding og Forbundskontoret
Velkommen til Ledertrenersamling på nett onsdag 27. januar 2021. Mobiltelefon kan
sannsynligvis ikke brukes.

Forhåndsoppgave: Les deg opp på introkurset så er du forberedt
Det handler om:
Ledertrenersamlingen 2021, del 1
Her er lenken til samlingen: meet.google.com/mib-ttwc-due
Lenken er betjent fra klokken 1800 for å sjekke nødvendige tilkoblinger og innstillinger.
Samlingen starter klokken 1900.
Vær forberedt på:
Den første kvelden tar vi for oss Introkurset
Det blir patruljevis deling av erfaringer, synspunkter, opplevelser, etc
Det blir patruljevis samtale om disse spørsmålene:
Hvordan kan programområdene bidra til speiderarbeidets måloppnåelse?
Hvordan vil en målsetting om "Ett hakk opp" påvirke kretsens handlingsplan?
Hvordan kan speidermetoden bidra til at speiderarbeidet blir til speiding?
Hvordan kan speiderprogrammet bidra til vekst og god kvalitet i
speidergruppa sin virksomhet?
Patruljene fordeler tilgjengelig tid selv på spørsmålene og velger ett tema av hvert
spørsmål til oppsummeringen.

Prøv ut at alt fungerer i forkant!
For å komme i gang på en effektiv og enkel måte er det viktig at alle, så langt det er mulig, tester
utstyret de skal bruke, på forhånd.
Vi har opprettet et møterom som vil være åpent 27. januar fra klokken 1800, hvor dere kan koble
dere på og snakke med en av oss som arrangerer samlingen. På den måten får dere testet at lyd og
bilde fungerer, og om tilkoblingen er god nok for videovisning. På denne måten kan dere også stille
spørsmål direkte til oss om tekniske ting dere lurer på til samlingen.

Kom i tide!
Beregn 5–10 minutter fra du starter PC-en, til du faktisk er inne i møtet. Det er lurt å beregne litt
ekstra tid i tilfelle ting ikke fungerer som de skal. For eksempel kan det være at PC-en din må
gjennom en oppdatering, eller at innstillingene for lyd du gjorde dagen før, ikke har blitt lagret. Hvis
alle prøver å være på plass 5 minutter før oppsatt tid, vil færrest mulig miste de første 5–10
minuttene av møtet.

Stabil og god tilkobling
Det er viktig med godt nett under møtet. Tilkobling med internettkabel er vesentlig bedre enn
wifi/trådløs tilkobling. Hvis du ikke har god tilkobling til PC-en, kan du prøve å bruke mobilen din hvis

den har bedre dekning. Hvis du fortsatt opplever dårlig lyd og bilde, kan du prøve å skru av video
(video tar opp mye av datamengden din).

Hodetelefoner med mikrofon
Hvis du har selv eller kan låne av noen, så bruk ordentlig headsett med mikrofon. Det er viktig for
helhetsopplevelsen at så mange som mulig sørger for at lyden er god og ikke skurrer. Dersom du ikke
har et ordentlig headset, har du kanskje et par hodetelefoner med mikrofon. Disse er mye bedre enn
å bruke enn bare innebygget høyttaler og mikrofon i PC-en.
Hvis du må bruke innebygget høyttaler og mikrofon i PC-en, bør du ikke bruke tastaturet eller gjøre
andre bevegelser som vil gi lydforstyrrelser for de andre møtedeltakerne. Det vil høres veldig tydelig
for alle på møtet og oppleves som veldig forstyrrende.

Sitt på et stille sted
Alle former for bakgrunnsstøy vil forstyrre og bidra til en dårligere opplevelse for alle deltakere. Sørg
for at du har tilgang til et rom der du får sitte så uforstyrret som mulig.

Flere deltakere i samme rom?
Er det flere PC-er i samme rom som er koblet til møtet, kan det bli problemer med lydkvaliteten. Ekko
kan forekomme av at samme lyd kommer fra flere kilder og tas opp av samme kilder, og sender på
nytt og så videre. For å unngå dette: Bruk kun én PC på flere personer dersom det lar seg gjøres.
Skru av mikrofon (mute) når du ikke snakker. Hvis flere må sitte med PC i samme rom, er det sterkt
anbefalt at alle bruker headsett og har mikrofonen på «mute» når man ikke skal snakke.

