
Beholde ledere
Økt 3E



Mål med økten 
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Vi skal se på ulike metoder for å anerkjenne frivillige og 
dele erfaringer om hva som skal til for å beholde ledere.



HVORFOR ER DU, ELLER VIL DU BLI, LEDER? 
Gå sammen to og to
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Foto: Helene Moe Slinning
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HVA GJØR GRUPPEN DIN FOR Å 
BEHOLDE LEDERE? 

Gå sammen to og to
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Foto: Lars Røraas



Metoder for å anerkjenne 
frivillige

Lederpleie
Verdsett ledernes innsats
Skap et godt fellesskap

Utvikle lederkompetansen
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Metoder for å anerkjenne 
frivillige

Aksept
Aksept for å ikke delta på 

alt og ta pauser
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Metoder for å anerkjenne 
frivillige

Inkludering
Alle skal føle seg 

velkommen og inkludert
Se den enkelte

Utnevn en «HR-ansvarlig»
Kameratsystem
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Metoder for å anerkjenne 
frivillige
Oppfølging

Oppfølgingssamtale
Personlig utviklings-

verktøy
Lederstien
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https://kmspeider.no/getfile.php/13146751-1572094438/Materiell/Lederressurser/Personlig%20utvikling%20i%20verv_verkt%C3%B8y.pdf
https://kmspeider.no/lederstien/category5487.html
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Case 1
Lag en overordnet plan for å 
beholde ledere i deres gruppe.
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Unge og nye 
ledere

Ledertrening
Oppfølging og opplæring
Sjekkliste for nye ledere
Velkommen som leder

Ledersamtale
Kurs
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https://kmspeider.no/getfile.php/1377776-1504861705/Speiderprogram/Ledere/Sjekkliste%20for%20nye%20ledere%20-%20A4.pdf
https://kmspeider.no/lederprogram/velkommen-som-leder-article3649-1029.html
https://kmspeider.no/kursmeny/category5488.html


Unge og nye 
ledere
Roverne

En naturlig del av 
lederfellesskapet
Tilpass oppgavene

Ledersamtale
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Unge og nye 
ledere
Mentor

En erfaren/eldre leder 
som kan følge opp
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Unge og nye 
ledere

Oppgavefordeling
Reguler oppgavestørrelsen

Senk terskelen
Mestring
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Unge og nye 
ledere

Fremsnakk lederoppgaven
Det er fantastisk å være 

speiderleder!
Hva er positivt med å 
være leder for deg?
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Case 2
Dere har flere patruljeførere/rovere 
i gruppa, og dere ønsker selvsagt å 
ha de med videre som ledere.

Hva gjør dere for å motivere de til å 
bli med videre?
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Case 3
Dere har fått en forelder med 
som leder. Hva gjør dere for å 
sikre at de fortsetter å være 
med? 
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Oppsumering
• Lederpleie
• Inkludering og aksept
• HR-ansvarlig
• Opplæring
• Oppfølging
• Mentor
• Ledersamtalen
• Verktøy: Sjekkliste for nye ledere, velkommen som leder, 

personlig utvikling, lederstien og kurs
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Takk for meg! 

E-post: katrine@kmspeider.no
Telefon: 482 73 079
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mailto:katrine@kmspeider.no
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