MIN MOTIVASJON

Motivasjon er det som er drivkraften til at du
er speider/kursleder. Er det noe av dette som
motiverer deg?
- Mestring?
- Personlig utvikling?
- Møte nye mennesker?
- Være ute?
- Å være med andre kristne?
- Utforske dine grenser?
- Få nye venner?
- At du er nyttig?
- Være kreativ?
- Holde deg opptatt?
- Rømme fra hverdagen?
- Ros og annerkjennelse?
- Bli del av noe større?
- Ha påvirkning?
- Terapi?
- Hjelpe andre?
- Gjøre noe annet enn skole/jobb?
- Fordi det er gøy?
- Å formidle kristen tro?
- For å få erfaring til CV-en?
- Lære noe nytt?

MIN KOMPETANSE

Kan være ferdigheter, holdninger og
kunnskap. Er det noen av disse forslagene til
kompetanse som du ønsker å utvikle i dette
vervet?
- Kommunikasjon
- Bærekraftig ledelse
- Inkludering
- Samarbeid
- Delegering
- Verdibasert ledelse
- Friluftsliv
- Organisasjonskunnskaper
- Speidermetoden
- Gruppedynamikk
- Empati
- Sikkerhet og beredskap
- Nytenkning
- Personlig utvikling
- Organisering og planlegging
- Veileder

S K R IV UT i «faktisk størrelse», portrett / liggende,
tosidig og vendt på kortsiden / «venstre innbinding».

PERSONLIG
UTVIKLING
i ditt verv i KFUK-KFUM-speiderne

Dette skjemaet skal bidra til en systematisk
personlig utvikling i løpet av tiden du har et
frivillig verv hos oss. Din nærmeste leder kan
hjelpe deg gjennom prosessen.
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STYRKE MOTIVASJONEN

Hvilke mål nådde du?

LEDERUTVIKLING

- å samarbeide

VIDERE ENGASJEMENT

Hvordan har du utviklet deg?

LEDERUTVIKLING

LEDERUTVIKLING

Hva vil gjøre deg bedre til:
- å være visjonær

- å lede deg selv
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UTVIKLE KOMPETANSE & MOTIVASJON

- ledelse
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Hva motiverer deg?
1.
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Hva trenger du for å bli modivert i vervet?
1.

Hva vil du gjøre for å forbli(eller bli) motivert
1.

2.
3.

MOTIVASJON

2.

Lærte du det du trodde du ville lære?
1.

Hva vil du lære i dette vervet fra nå?
1.

KOMPETANSE

KOMPETANSE

Hvilken kompetanse vil du utvikle?
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