
Nye utfordringer
Hvordan legge til rette for ny motivasjon



Introduksjon
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Lederstien
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Hvorfor er det viktig med nye utfordringer?    

• For å utvikle unge ledere
• Skaffe bredere erfaring og kunnskap
• Gode opplevelser som øker 

motivasjon
• Muligheter for å finne rett verv
• Muligheter for å trappe ned eller øke 

på frivilligheten
• Kunne bli en det av et større 

speidernettverk
• Bruke ens styrker i forskjellige deler 

av speideren
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Mange forskjellige måter å gjøre noe nytt!
• Ny rolle på tur
• Nye oppgaver i gruppa
• Stille som kursleder eller stab

– Patruljeførerkurs
– Nasjonale arrangementer
– Internasjonale arrangementer

• Stille til nye verv på lokalt, regionalt, 
nasjonalt eller internasjonalt nivå

• Prosjektarbeid
– Globalaksjon
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Øvelse: Alder på de som har ulike verv

- Hvor gammel bør 
en gruppeleder 
være?
1. 17
2. 20
3. 25
4. 30

- Hvor gammel bør 
en programsjef for 
kretsleir være?
- 17
- 20
- 25
- 30

- Hvor gammel bør 
en stifinner leder 
være?
- 17
- 20
- 25
- 30

- Hvor gammel bør 
en kasserer 
være?
- 17
- 20
- 25
- 30

30.10.2019Lederkonferansen 2019 6

4 hjørner – still deg i hjørnet for svaret du sier deg enig i – diskuter svaret ditt



Muligheter som finnes



Kursstab
Alle kurs har en kursmanual/måldokument
Hver stab har en kursleder som samarbeider med 

kontaktperson på forbundskontoret som hjelper med 
det administrative 

Staben har ansvar for resten av planleggingen og skal 
være med på selve gjennomføringen

Å være stab på kurs skal være både gøy og 
utfordrende!
Tilpassede arbeidsoppgaver
Sosialt
Gir god erfaring
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Være god 
til å lære 

bort
Politiattest 

i orden

Erfaring 
eller 

interesse
Søknad

Kursholder-
nettverk

Brenne 
for et 

eller flere 
temaer



Kursstab Klimahelg, 8.-10.november 2019, Strandheim 
leirsted i Røyken

Eventyr Utland Kandersteg 20.-25.februar 2020, 
Sveits

Veilederkurs, 29.nov-1.des 2019, Nordtangen
Kursholdertur, 31.jan-02.feb, Finse
Ungdomsting 8.-10.mars, Nordtangen
Vinter-Roland 3.-8.april, Utsikten Odda
Ekspedisjon Vinter 4.-8.april, Finse
Turledelse Vinter 4.-8.april, Finse
Kurs i leirtekninkk (KILT) 29.juni.-1.juni, Nordtangen
Norsk Roland 135, 20-27. juni, Horve 2 og Norsk 

Roland 136, 26.september.-3.oktober, Nordtangen
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Vi søker alltids stab til våre 
forbundsarrangementer!

Kursholderkurs 
24.-26. januar 2020

https://kmspeider.no/ledige-verv/vi-
soker-stab-til-vare-
forbundsarrangementer-article3538-
1065.html

https://kmspeider.no/ledige-verv/vi-soker-stab-til-vare-forbundsarrangementer-article3538-1065.html


Ledige verv
Følg med på 

kmspeider.no/ledigeverv! 

Kretsstyrene må lyse ut verv! 



Øvelse: Hvor lenge bør man ha ett verv?

- Hvor lenge bør man være den ansvarlige for 
gruppas sommerleir?
1. 1 år
2. 2 år
3. 5 år
4. 10+ år

- Hvor lenge bør man være enhets/gruppeleder?
- 1 år
- 2 år
- 5 år
- 10+ år
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– diskuter svaret ditt



Tips for å gi nye utfordringer



Rollebeskrivelser
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• Klare definisjoner = lettere å si ja!
• Lage rollebeskrivelser = lettere å se og dekke alle behov



Hvordan oppmuntre til nye utfordringer

• Anerkjenn innsatsen og 
kunnskapen til hver enkelt speider

• Informere om det som finnes av 
utlysninger

• Sørge for at man lærer andre det 
en selv gjør, slik at man kan gå 
videre

• Man skal aldri straffe et «nei»!
• Informasjonsoverføring
• Kvalitet ikke kvantitet
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Hvordan oppmuntre til nye utfordringer

• Hvis en ikke utfordrer gjennom å 
spørre så blir det ikke noe. Det aller 
viktigste er derfor å spørre:
– Kan du være med … ?
– Jeg utfordrer deg til …
– Kan du ta rollen som … ?
– Er du klar for en annen 

oppgave?
– Jeg tror du vil passe som ...
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Tør å spør!



Veien til nye utfordringer - ny leder

• God opplæring
• Passe store oppgaver
• Det er lov å begynne i det små
• Senk tersklene
• Fremsnakk lederoppgavene
• Få en mentor
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Oppsummering
• Nye utfordringer = ny motivasjon!
• Det finnes mange muligheter lokalt, nasjonalt, og internasjonalt
• Ved å bevisst jobbe for å utfordre seg selv og andre kan man få mye til
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Takk for oss!
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