
HVORDAN STARTE MED 
LEDERSTIEN?

Avslutningsforedrag
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I 2025
• Opplever ledere personlig utvikling og får nye utfordringer
• Får nye ledere støtte, opplæring og oppfølging når de tar 

på seg nye oppgave eller et verv
• Tilbyr vi attraktive lederfellesskap, der vi deler og lærer av 

hverandre
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• Learning by doing
• Livslang læring
• Endre tankesettet
• Bygge kultur for åta 

vare på og utvikle 
gode ledere



Hva nå?

1. Tenk helhetlig og langsiktig rundt rekruttering og oppfølging
2. Se på oppgavestrukturen i gruppa
3. Oppnevn er HR-ansvarlig
4. Synliggjør hva vervene innebærer og få det ut
5. Bruk tid på god opplæring og forventningsavklaring
6. Evaluere personlig utvikling underveis og etterpå
7. Ikke glem «veien videre»
8. Invester tid i å ta vare på deg selv og lederne rundt deg
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Verktøy

• Rollebeskrivelser
• Personlig utvikling
• Chacka
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Sett retning for gruppa
• Bestem dere for når

dere skal spille
• Sett av god nok tid
• Ta med alle

ungdomsskolespeidere, 
rovere og ledere

• Invester tid nå for å 
bygge en sterk gruppe 
og gi alle eierskap
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Beste tips til et godt lederfellesskap
Hyttetur med masse kaffe og kamfer

Anerkjenn hverandres innsats

Dessert på bål

Gi unge speidere en sjanse

Del historier og erfaringer

Reise på kretsarrangementer eller andre steder i landet sammen

Åpenhet og vennlighet

Akseptere at livet svinger opp og ned

God samtaler rundt bålet
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Oppsummering
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Hvordan 
har du 

hatt det?

Hva er 
det 

viktigste 
du tar 

med deg?

Hva skal 
du gjøre 

annerledes 
fremover?



Kommende kurs og arrangementer

• Klimahelg 8.-10.nov
• Veilederkurs 29.nov-1.des
• Roverball 8.-10.nov
• Kursholderkurs 24.-26.jan
• Kretsleirkurs 31.jan-2.feb
• Turledelse Vinter 4.-8.april
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Bestill kurs til dere!
• Noen som vil ha 

førstehjelpskurs i
februar/mars?

• Noen som vil ha Turledelse
Kano?

• Noen som vil ha kurs i
medlemssystemet?
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Ledige verv
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Program resten av søndagen
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13:00 Lunsj
14:00 Avreise fellestransport

Gi plastlommen (navnekortet) tilbake til oss ved utgangen 

Husk å gjennomfør lederfresen og send inn skjema innen 
23:59 i kveld! 



Tusen takk til alle som har bidratt til å lage 
denne konferansen!
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Tusen takk for at du deltok på 
lederkonferansen!
• Alle ressurser fra konferansen blir lagt ut på 

kmspeider.no
• Nedlastbare kursbevis
• Evaluering kommer på e-post
• Husk å søke Frifond-støtte for deltakelse og reise innen 

25.november
• Del hva dere har lært her med gruppa
• Lykke til med det viktige arbeidet! 
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Speiderbønnen
Nynorsk

Kjære Far i høge himmel,
høyr mi stille hjartebøn:
kvar eg enn verda vankar,
lat meg bli som sonen Din.
lat meg leva deg til æra,
heidre Noreg, far og mor,
andre folk til hjelp få vera,
og so lyda lova vår.

Bokmål

Kjære Far i høye himmel,
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor.
Andre folk til nytte være.
Lyde Speiderlovens ord
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