Lederstart 2018
Grenland krets
Til gruppeleder
I år gjør vi en vri på Lederstart. Det er fortsatt et introkurs som sjølstudium og en
ledersamtale i kretsen som ender med underskriving av lederavtale og godkjenning
som speiderleder. Men vi har valgt å ha større fokus på gjennomføring av
Introkurset, med en egen rolle til gruppeleder. Dette har tre grunner. For det
første har vi inntrykk av at få av deltakerne bruker særlig mye tid på Introkurset.
For det andre har vi ganske stort frafall av deltakere, og vi håper at en samtale
om forpliktelse og avklaring av motivasjonen vil være nyttig for alle. For det tredje
hører vi at noen savner ledersamtalen på gruppenivå.
Reint praktisk skal du som gruppeleder gjøre følgende:
1. Melde på deltakerne fra gruppa i medlemssystemet. Du må huke av for alle
tre delene samt sette en dato (før ledersamtalen i kretsen) for
oppsummering av introkurset med egne deltakere.
2. Passe på at alle de påmeldte har vist gyldig politiattest og sørge for å
legge det inn i medlemssystemet. Deltakere uten kryss for politiattest får
ikke lederavtale.
3. Holde oppsummering av introkurset. Vi anbefaler å gjøre dette til en
høytidelig alvorsstund, siden det også blir en samtale der du finner ut om
deltakerne er motiverte til å gå på kurs og gjøre tjeneste i gruppa og
skjønner forpliktelsen i det det gir seg ut på.
4. Hvis de er motiverte og klare, huker du av i medlemssystemet for
gjennomført introkurs. Da er de klare for ledersamtalen og kan meldes på
til Trinn 1 høsten 2018.
Etter gjennomført kurs og underskrevet avtale er deltakerne godkjente ledere i
kretsen og kan for kretsens del ta lederverv i gruppa eller enhetene. Dere velger
sjøl om dere vil stille ytterligere krav eller holde egne seremonier.
Gruppevis påmelding i medlemssystemet innen 10. september.
Spørsmål om påmeldinga kan stilles til Trond Engen på telefon 90 91 53 25 eller
e-post trond.engen@3skien.no.
Kurset er gratis for kretsens medlemmer, men gruppa belastes med kr 100 per
påmeldte som uteblir uten gyldig grunn.
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