
 
 
 
 
 

Velkommen til kurs for GRUPPELEDERE i 
Aust-Agder og Sørlandet krets. Er du gruppeleder, skal du i nær 

framtid overta som gruppeleder eller er du bare interessert i hvordan 
man leder en speidergruppe? 

 
Lederpatruljen ”Kilden” inviterer deg til å få 

� kompetanse 
� påfyll 
� inspirasjon 

og til erfaringsutveksling med andre gruppeleder. 
 

Kurset er lagt opp som kveldskurs. Vi har planlagt to Kurset er lagt opp som kveldskurs. Vi har planlagt to Kurset er lagt opp som kveldskurs. Vi har planlagt to Kurset er lagt opp som kveldskurs. Vi har planlagt to 
kurskvelder;kurskvelder;kurskvelder;kurskvelder;    

    Den første kvelden er 13.marsDen første kvelden er 13.marsDen første kvelden er 13.marsDen første kvelden er 13.mars    
 
Tid og sted? Kurskveldene vil starte kl.18.30. Sted vil bli avgjort når vi ser hvem som 
melder seg på, men siden kurset er for begge kretser må du regne med ca. en times 
kjøring.  
 
Hvorfor gruppelederkurs? Gruppa en NSFs minste juridiske enhet, det forventes at de 
som leder gruppa kjenner til NSFs organisasjon og hvilket ansvar gruppene har som ledd 
i speiderbevegelsen. Å lede medledere, ha kontakt med foreldre, løse konflikter, 
oppmuntre og motivere; å være gruppeleder er en mangfoldig oppgave. På 
gruppelederkurset treffer du andre i samme situasjon, men med andre erfaringer; å 
utveksle erfaring er en viktig del av gruppelederkurset. 
 
Opplegget for kurskveldene: Den første kurskvelden vil vi ta for oss disse emnene: 

• Speiding lokalt, nasjonalt og globalt. Et lite innblikk i speiding i Lesotho 
• Økonomi. 
• NSFs lover og retningslinjer. 
• Grunntreninga. 
• Ønsker for neste kurskveld. 

Vi vil sammen med deltakerne ta stilling til hvilke emner vi bør ta for oss på neste 
kurskveld. Dersom det skulle bli for mange emner til en kveld, kan vi selvfølgelig 
ha en tredje kurskveld. 

 
Påmelding innen 1.mars: Til Liv Vik Epletveit, helst på e-post: epletvei@online.no eller 
på mobil 91332739. Vi vil gjerne ha navn på deltaker, gruppe, e-post og mobilnr. Vi må 
kunne sende ut melding om frammøtested. 
 
Speiderhilsen kursledere Inger Elise Engelstad og Liv Vik Epletveit. 


