Mandat for arbeidsgruppe for evaluering av speiderprogrammet
Vedtatt av landsstyret 15.04.2018

Formål
Arbeidsgruppens (heretter Evalueringsgruppens) formål er å evaluere det nye speiderprogrammet som ble tatt
i bruk av forbundet i 2016. Formålet med evalueringen er å få en helhetsoversikt over hvor godt det nye
programmet har blitt implementert i speidergruppene og kretsene. Evalueringen skal også gi en oversikt over
feil, mangler og annet som bør justeres i programmet.

Oppdragsgiver og kontaktperson
Det er landsstyret som er oppdragsgiver for arbeidsgruppen. Kontaktperson er programansvarlig i landsstyret.
Før landsstyremøtene sendes alltid en rapport om progresjonen i arbeidet til denne. Programansvarlig i
landsstyret kan delta på evalueringsgruppens møter ved behov.

Oppnevning
Evalueringsgruppen består av minst fire medlemmer, hvorav minst én av motsatt kjønn. Programansvarlig på
forbundskontoret fungerer som fast sekretær. Minst én representant fra programutvalget og én representant
fra den gamle Snøuglepatruljen bør inngå i evalueringsgruppen.
Evalueringsgruppen oppnevnes for perioden april til desember 2018, med mulighet for forlengelse. Det gjøres
en vurdering av om det er behov for dette i forbindelse fremlegging av rapport og tiltaksplan på landsstyrets
møte i november.

Ansvar og oppgaver
Evalueringsgruppen har ansvar å finne metoder for å hente inn informasjon om hvordan speidergruppene har
implementert og tatt i bruk det nye speiderprogrammet. Evalueringsgruppen har også i oppgave å lage en liste
over det som bør endres, justeres eller legges til i speiderprogrammet. Eventuelle større endringer som krever
landstingsvedtak må sendes landsstyret i god t.id innen landsstyremøtet i november 2018.
Det er viktig at alle aldersgrupper får være med å gi kommentarer og innspill på programmet. For å sørge for
dette bør landsleiren Futura brukes som arena for innhenting av informasjon til evalueringen. Det vil også
tilstrebes å få tilbakemeldinger fra aldergrupper som ikke er like godt representert på landsleiren.

Tidsplan
Evalueringsgruppens arbeid bør starte så raskt som mulig for å ha mulighet å utarbeide en god plan innen
landsleiren. Sommeren og begynnelsen av høsten skal brukes til å samle inn informasjon. En rapport samt
tiltaksplan skal presenteres for landsstyret på styremøtet i november 2018.

Økonomi
Evalueringsgruppen må ha mulighet til minst to fysiske møter i løpet av 2018, og det er behov for midler til
eventuelle tiltak på landsleiren. Evalueringsgruppen kan søke landsstyret om økonomisk ramme for
gjennomføring av prosjektet og setter opp eget budsjett.

Ansvarsfordeling
Evalueringsgruppen har som ansvar å gjennomføre en evaluering av speiderprogrammet samt overlevere en
rapport til landsstyret. Landsstyrets ansvar er å behandle rapporten, drøfte og beslutte iverksetting av
eventuelle tiltak som framkommer i rapporten. Landsstyrets ansvar er også å sørge for at det finnes nok midler
for å gjennomføre evalueringen på en god måte. Administrasjonen har ansvar for å støtte evalueringsgruppen i
deres arbeid, og fungerer som fast sekretær.

