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«Vi utvikler fremtidens ledere!»
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Innhold:

• Evaluering
• Eksempel på refleksjonsøvelse
• Bruk av verktøyene «Personlig utvikling» og «Sjekkliste»
• Veien videre

– Nye utfordringer
– Avslutte for denne gang
– Fornye avtalen
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Evaluering

• Hvorfor evaluere?
– Få skryt
– Finne ut hva folk likte og ikke likte
– Fordi man «må»
– Folk forventer det
– For å finne ut hvor nært eller langt unna man er et mål
– For å lære
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Evaluering

• Lære = Endring av adferd
– Må alt reduseres til en tallverdi?
– Kan vi reflektere i stedet for å evaluere?
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Evaluering
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Evaluering
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Evaluering
PÅSTAND 1: 
For få tenker igjennom hva man evaluerer, hvorfor man 
evaluerer og hva man skal bruke evalueringen til.
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Evaluering
Oppgave:
Gå sammen to og to
– Evaluerer gruppen din turer, møter, speideråret? Hvis ja, 

hvordan?
– Evaluerer lederne sin ledergjerning? Hvis ja, hvordan?
– Er «evaluering av speidermetoden» noe dere kunne tenke dere 

å bruke?
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Evaluering
PÅSTAND 2:
Refleksjonsøvelser er bedre egnet enn evaluering til personlig 
læring og utvikling.
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Refleksjonsøvelse

• Tenk igjennom det du har gjort i speideren de siste 12 
måneder.

• Bruk tauet til å beskrive året.
• Gå deretter sammen to og to, vis tauene til hverandre, og

fortell om året ved å bruke tauet.
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Verktøy:



26.10.2019Lederkonferansen 2019 13

Verktøy:
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Æsj, dette ble feil...



Veien videre

Nye utfordringer
• Ny samtale om forventninger og oppgaver
• Ny avtale
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Veien videre

Avslutte for denne gang
• Anerkjenne det som har blitt gjort
• Gjøre det enkelt å komme tilbake
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Veien videre

Fornye avtalen
• Foreta justeringer
• Forlenge avtalen for 

A) en avgrenset periode eller 
B) gjøre det til en løpende avtale
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Veien videre

Oppgave:
• Hva er greit for gruppen deres?
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Dette har vi gått igjennom:

• Evaluering
• Eksempel på refleksjonsøvelse
• Bruk av verktøyene «Personlig utvikling» og «Sjekkliste»
• Veien videre

– Nye utfordringer
– Avslutte for denne gang
– Fornye avtalen
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«Vi utvikler fremtidens ledere!»
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Lykke til på ferden!


