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Dette dokumentet er utviklet som en  
veiledning til de som skal holde 
ledersamtaler.  
 
Heftet tar for seg temaene leder- 
erklæring, ideologi, tro og lederrollen. 

Vedtatt av landsstyret i mai 2017. 
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INNLEDNING

DETTE HEFTET er ment som en hjelp til de 
som skal holde samtaler med nye og po-
tensielle ledere. Det kan også være til hjelp 
for de som lurer på om de vil bli ledere, og 
for gruppeledere som har lederassistenter 
med mange spørsmål om ledersamtalen og 
ledererklæringen. Det er tenkt som innspill 
til temaer som passer å snakke om under 
ledersamtalen, men må selvfølgelig tilpass-
es den potensielle leders forkunnskaper. 

LEDERNE SPILLER en sentral rolle i arbeidet 
for KFUK-KFUM-speidernes formål, og det 
er derfor viktig å gi de en god og tilpasset 
opplæring allerede fra starten av. Lederen 
har allerede tatt første skritt for å bli leder 
hos oss, og for å bli godkjent leder i KFUK-
KFUM-speiderne skal hver enkelt leder 
gjennomføre en ledersamtale og skrive 
under ledererklæringen.  

DETTE ER en viktig del av vår lederomsorg 
og opplæring. Lederen skal også gjenn-
omgå kurset «Velkommen som leder», før 
søknad med underskrevet ledererklæring 

blir sendt til landsstyret for godkjenning. 
Når lederen har gjennomført kurset vil den 
kommende lederen motta ledergodkjenning 
sammen med Lederhåndboka i posten. Det 
meste av opplæringen skjer lokalt i speider-
gruppa, så anbefal lederaspiranten å bruke 
boka og sjekklista i Lederhåndboka som 
hjelp til å komme inn i den nye rollen. 

LEDERKURSENE VÅRE er samlet i en meny 
med kurs som både holdes nasjonalt og 
kan bestilles til grupper som ønsker det. Det 
er frivillige kursholdere som reiser rundt for 
å holde. Disse kursene skal sikre lederne 
de kunnskaper, ferdigheter og holdninger 
de trenger for å drive et godt speiderarbeid, 
samtidig som det er arena for nettverksbyg-
ging, erfaringsutveksling og sosialisering. 

LYKKE TIL med ledersamtalen, og takk for at 
du hjelper flere barn og unge til å få  
opplevelser for livet! 
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LEDERSAMTALEN

LEDERSAMTALEN ER:
• en del av lederopplæringen i 

KFUK-KFUM-speiderne.
• en samtale mellom medvandrere.
• en samtale om tro og ideologi.
• en fortrolig samtale.

LEDERSAMTALEN ER IKKE:
• en fastlagt skjematisk samtale der 

man må bruke like lang tid på alle 
punkter.

• et «forhør».
• en kontroll av at lederaspirantens 

tro er “rett”.

 

Foto: Harald Undheim
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LEDERSAMTALEN

BEGREPSAVKLARING

LEDER: Person som har skrevet 
under ledererklæring, har  
gjennomført ledersamtale og er 
godkjent av landsstyret. 

ASSISTENT: Person uten leder-
godkjenning med ansvar i  
enhetene. Enkelte verv og opp-
gaver er forbeholdt godkjente 
ledere. 

LEDERASPIRANT Person som 
ønsker/ vurderer å bli godkjent 
som leder. 

SAMTALEHOLDER: Den som 
fører samtalen med leder- 
aspiranten.  
 

HVORFOR LEDERSAMTALE
Organisasjonen ser ledersamtalen som en 
viktig del av lederomsorgen. Samtalen gir 
gode muligheter til å se den enkelte og bli 
kjent med dennes tanker og visjoner for 
lederoppgaven. Bruk gjerne samtalen som 
start på videre oppfølging av lederne i grup-
pen. Samtidig er den en del av opplæringen 
som sikrer enhetlig ledelse i organisas-
jonen. KFUK-KFUM-speiderne stiller krav 
til sine ledere. Vi har en ideologi og en 
kristent formål som skal ligge til grunn for 
speiderarbeidet. Gjennom samtalen sikrer 
vi at hver enkelt leder har en forståelse av 
hva vi som organisasjon står for og ønsker 
å formidle videre til våre speidere. Sammen 
med ledererklæringen bidrar dette til å sikre 
at alle enheter og grupper driver et arbeid i 
samsvar med forbundets formålsparagraf.

Ledersamtalen er en fin ramme for å sn-
akke om hva det innebærer for den enkelte 
å vise lojalitet til våre verdier. Samtalen han-
dler også om lederaspirantens motivasjon, 
tanker og visjoner rundt egen ledergjerning.  
Noen er trygge på sine styrker og svakheter. 
Andre kan trenge hjelp til å føle seg «god 
nok» eller samtale om de er komfortable 
med å undertegne ledererklæringen.

HVEM FÅR TILBUD OM  

LEDERSAMTALE 
Alle 17 åringer i organisasjonen skal få 
tilbud om ledersamtale. Det er et mål at 
alle assistenter (også de som begynner 
senere som assistenter, eller er eldre og har 
vært assistenter i flere år) skal få tilbud om 
en slik samtale. For noen vil det oppleves 
tidlig å skrive under ledererklæringen som 
17-åring, da er det naturlig at tilbudet blir 
gjentatt ved en senere anledning. 

HVEM FØRER SAMTALEN? 
Det er gruppeleders ansvar at leder-
samtalen blir holdt. For veiledning kan 
gruppeleder kontakte kretsstyret. Det er 
naturlig at gruppeleder holder ledersamtal-
en ettersom det ofte er denne som kjenner 
til lederaspiranten. Hvis det finnes andre 
ledere i speidergruppen som er bedre egnet 
til å ta samtalen går dette fint. Trenger man 
en ekstern for å gjennomføre ledersamtalen 
kan gruppeleder henvende seg til kretssty-
ret som kan bistå med navn. Samtalehold-
ere bør ha bred ledererfaring eller på andre 
måter være godt skikket til å gjennomføre 
samtalen.  

GRUNNREGLER
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HVOR FØRES SAMTALEN? 
Ledersamtalen er en fortrolig samtale  
mellom lederaspirant og samtaleholder, og 
bør derfor ikke holdes på et offentlig sted 
der andre kan overhøre samtalen. Velg en 
plass og et tidspunkt som er naturlig, og 
hvor begge føler seg komfortabel. Leder-
samtalen kan holdes i speiderlokalet, på en 
tur i skogen eller på et litt privat sted på leir. 

TAUSHETSPLIKT 
Samtaleholderen har moralsk taushetsplikt 
og bør ikke gå videre med informasjon som 
kommer frem under samtalen uten sam-
tykke fra lederaspiranten. Dette gjelder ikke 
om man får informasjon om ting man har 
meldeplikt om som f.eks. overgrep. 
Det er viktig at lederaspiranten føler seg 
trygg på at samtalen i etterkant ikke skal 
snakkes om til andre med mindre det er 
etter eget ønske.

HVOR LANG SKAL SAMTALEN VÆRE? 
Dette vil variere ut fra hva som er naturlig. 
Vi vil likevel antyde 1-2 timer som en god 
avgrensning. Noen har mer å snakke om 
enn andre. 

FORBEREDELSE 
Samtalen går ofte lettere dersom begge har 
forberedt seg på forhånd. Det kan være lurt 
å fortelle lederaspiranten litt om innholdet 
i samtalen på forhånd, og be han/henne 
forberede seg litt. Begynn gjerne samtalen 
med å finne ut hva dere synes det er  
viktigst å bruke tid på.

Foto: Lars Røraas 

 
I tillegg til dette heftet kan følgende  

ressurser være nyttige å ha med i samtalen:

• Speiderideen - grunnlag og  
metode i KFUK-KFUM-speiderne 

• Lederhåndboka 

• Ressursheftet Trygg og sikker speiding

RESSURSER
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1. INNLEDNING 
Først blir man litt bedre kjent, samtal om hverd-

agslige spørsmål og forsøk å etablere en tillitsfull 

atmosfære.

2.  MOTIVASJON
Lederaspiranten forteller om seg selv og sin vei 

fram til å bli KFUK-KFUM-speiderleder.

Spørsmål til samtalen:

• Hva er din motivasjon for å bli leder?

• Hva er KFUK-KFUM-speiderledelse?

• Hva er du god til?

• Hva blir dine utfordringer?

• Hva gleder du deg til og hva gruer du deg 

for?

3.  OM LEDERERKLÆRINGEN  
OG IDEOLOGI

• Grunnlag og formål

• Verdier

• Speidermetoden 

• Lov og løfte 

• Symbolikken i logoen 

4.  OM LEDERERKLÆRINGEN OG 
TRO
• Hva vil det si å bekjenne kristen tro?

• Hvilke konsekvenser får kristen tro for livet i 

hverdagen?

• Hvordan kan ledere være med å hjelpe de 

unge til en kristen tro? 
 

5.  OM Å FORMIDLE KRISTEN TRO
• Hva formidles med ord og hva  

formidles med handlinger?

• Hvordan skape rom for at hver enkelt leders 

evner og ferdigheter kan komme best til 

nytte?

6.  OM Å VÆRE ET FORBILDE
• Hva betyr det å være et forbilde?

• Hvordan være et godt forbilde?

• Kristent lederskap som en sentral del av 

organisasjonens ideologi

7.  OM TRYGGHET OG SIKKERHET  
• Hva vil det si å ivareta trygghet og sikkerhet 

i speiderarbeidet?  

• Hvilket ansvar har du som leder? 

• Kjennskap til beredsskapsplaner og heftet 

Trygg og sikker speiding.

8.  FELLESSKAP FOR LEDERE
• Lederfellesskap i gruppen

• Kurstilbud

• Nasjonale og internasjonale møteplasser for 

speiderledere

9.  SAMTALE OM LEDEROPPGAVENE 
SOM LEDERASPIRANTEN KOMMER 
TIL HA
• Hva kan du tenke deg å bidra med i  

speidergruppen? 

• Hvilke oppgaver syns du er  

spennende og motiverede? 

EKSEMPEL PÅ OPPBYGNING AV EN LEDERSAMTALE

Disse spørsmålene skal ikke gjennomgås slavisk. Dere bør berøre hovedpunktene, men det 
kan være lurt å starte samtalen med å finne ut hvilke spørsmål dere vil bruke mest tid på.
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LEDERERKLÆRINGEN

BOKMÅL 
I tro på Gud vil jeg hjelpe barn, unge og voksne  
til å utvikle kristen tro og leve etter sitt speiderløfte. 
Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres 
 grunnregler og organisasjonsbestemmelser  
og vil som leder arbeide i samsvar med disse. 
Jeg vil ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet.

NYNORSK 
I tru på Gud vil eg hjelpe born, unge og vaksne til å 
utvikle kristen tru og leve etter speidarlovnaden sin. 
Eg kjenner grunnreglane og organisasjonsføresegnene 
til Noregs KFUK-KFUM-speidarar, og vil som leiar 
arbeide i samsvar med desse. 
Eg vil syte for tryggleik og sikkerheit i speidararbeidet.

Foto: Jiri Paur
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LEDERERKLÆRINGEN

SIGNERE LEDERERKLÆRING 
I ledersamtalen vil det snakkes det om 
ledererklæringen. På ledersøknaden kan 
de som ønsker å bli leder signere på 
leder-erklæringen sammen med ansvarlig 
leder (gruppeleder eller den som gjen-
nomfører ledersamtalen). Ledersøknaden, 
med ledererklæring til signering, og mer 
informasjon finner du på kmspeider.no/
lederregistrering. De som ikke ønsker å sig-
nere ledererklæring får tilbud om å signere 
assistenterklæring.

DEN KRISTNE FORPLIKTELSEN 
Den første delen kan kalles den «kristne 
forpliktelsen». Denne er formulert slik at 
organisasjonen venter at lederen vedkjen-
ner seg den kristne tro og har vilje til kristen 
tjeneste. Videre knytter ledererklæringen tro 
og tjeneste sammen. Tjeneste er en nødv-
endig konsekvens av en levende tro.

DEN ORGANISATORISKE  

FORPLIKTELSEN
Den andre delen av ledererklæringen kan 
kalles den «organisatoriske forpliktelsen». 
Dette er en erklæring om lojalitet mot det 
organisasjonen står for. Det innebærer at 
lederne må ha kjennskap til forbundets 
mål, verdier og metode. 

Poenget er at speiderledere kan stille seg 
bak de målsettinger organisasjonen har, 
og er fortrolig med de virkemidlene og 
metodene som benyttes for å nå målene. 
Selvsagt forventes det ikke at nye ledere 
kan alle paragrafene utenat. 

Lojalitet blir et sentralt ord i denne sam-
menheng. Ledergodkjenningen er med på å 
sikre at lederne blir gode representanter for 
KFUK-KFUM-speidere. Som leder er hver 

enkelt med i et større fellesskap. Lojalitet 
innebærer at lederne gjør sitt for at gruppe, 
krets og forbund skal bli et aktivt fellesskap 
hvor lederne kan vokse som mennesker. 
Krets eller forbund verken kan eller vil kon-
trollere det arbeid lederne utfører. Forbun-
det stoler på sine ledere. 

TRYGGHET OG SIKKERHET 
Den siste delen av ledererklæringen 
handler om at man vil jobbe for at KFUK-
KFUM-speiderne skal være et sikkert og 
trygt sted for speiderne. Man skal jobbe for 
å drive speiderarbeidet på en ansvarsfull 
måte. Fokus på sikkerhet er viktig fordi det 
er med på å skape den tilliten vi trenger 
som organisasjon, og skal være en naturlig 
del av all vår aktivitet. 

Foto: Harald Undheim 
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ÅPENT MEDLEMSKAP –  

TROENDE LEDERSKAP
KFUK-KFUM-speiderne er åpent for alle 
som vil være medlem hos oss. Vårt formål 
er å fremme og drive et speiderarbeid for å 
hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen 
tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, 
selvstendighet, samfunnsmessig engasje-
ment, mellomfolkelig forståelse og respekt 
for naturens verdi. Som en tverrkirkelig 
kristen barne- og ungdomsorganisasjon 
ønsker vi å være et sted der barn og unge 
kan komme med tro og tvil, stille spørsmål, 
undre seg og lære mer om hva det vil si å 
tro. 

Alle er velkomne som ledere hos oss, 
og vi forventer at speiderledere er lojale 
mot formålet vårt. Vi ønsker at ledere kan 
snakke med speiderne om tro og tvil, og 
gi dem kunnskap om kristen tro. Mange 
av våre speidergrupper har tilknytning til 
menigheter. Ofte deltar man på gudstjen-
ester, noen ganger arrangerer man egne 
friluftsgudstjenester som vi kaller Guides 
and Scouts Own. Mange har andakter på 
møtene sine og rundt leirbålet har man en 
fin anledning til å snakke om tro og tvil.

KFUK-KFUM-speiderne har et åpent 
medlemskap i organisasjonen i den 
forstand at medlemmene ikke bes om en 
bekjennelse til den kristne tro. Mange av 
våre medlemmer regner seg som kristne 
gjennom hele oppveksten, mens andre har 
et annet forhold til kristendommen. Vi har 
plass til alle, men som organisasjon har vi 
et kristent ståsted.

For å signere ledererklæring forventer 
organisasjonen at man vedkjenner seg til 
den kristne tro. Det vil blant annet si at man 

er lojale overfor organisasjonens kristne 
ståsted og verdier ved måten de utfører sin 
ledergjerning på. 

Tro er noe som utvikler seg over tid. Tro 
er først og fremst et forhold mellom det 
enkelte menneske og Gud. Det er forskjell 
på hvor åpen den enkelte ønsker å være 
om sin tro. Det må være opp til hver enkelt 
å velge i hvilken grad man vil åpne seg om 
dette. Det er likevel et mål å legge til rette 
for å samtale personlig om den enkeltes tro 
og trosutvikling. Det skal være rom for at 
ledere er forskjellige i vår organisasjon. Vi 
forventer at ledere kan lese høyt fra Bibelen 
eller en andaktsbok på et speidermøte, 
men vi forventer ikke at alle skal være kom-
fortable med å dele fra sitt personlige trosliv.

Noen vil i løpet av eller etter samtalen 
bestemme seg for at de ikke er klare for å 
undertegne ledererklæringen. Det er helt 
greit. Noen ganger er det behov for flere 
samtaler over tid, for å bytte samtaleleder 
eller det er for tidlig å bestemme seg, og det 
kan avtales en ny samtale om et år. 

Noen vil bestemme seg for at de ikke 
ønsker å undertegne ledererklæringen 
og fortsetter som lederassistenter som 
også er en viktig funksjon i gruppa. Det er 
sjelden lurt å presse på eller fremskynde 
en personlig prosess som bør få utvikle 
seg naturlig og gjerne under veiledning. De 
som av ulike grunner ikke ønsker å signere 
ledererklæringen, inviteres til å signere en 
assistenterklæring, og blir kalt assistenter. 
Både ledere og assistenter gjør en uvur-
derlig innsats for speiderne. Noen verv og 
roller er reservert for ledere som har signert 
ledererklæringen.
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IDEOLOGI
Det vil være forskjellige fra person til person 
hvor mye kunnskap lederaspiranten har om 
grunnlaget vårt. Noen vil ha mye erfaring 
med speiderarbeid og kjenne organisas-
jonen godt, mens andre vil være nye i møte 
med speiderarbeid. I noen sammenhenger 
kan det være naturlig å bruke litt tid på å re-
flektere over grunnlaget og metodene våre, 
mens det i andre samtaler vil være naturlig 
at man heller tar en kort gjennomgang av 
ideologien som ligger til grunn for arbeidet 
vi driver. Lederaspiranten skal ikke føle at 
man blir testet i organisasjonskunnskap 
og grunnlaget vår. Dette kapitelet beskriver 
formål, verdier, speidermetoden, lov og løfte 
og symbolikken i logoen vår. Disse elemen-
tene kan være naturlige samtalepunkter.

Gjennom grunnlag og metoder ønsker vi å 
jobbe for formålet vårt. Vi ønsker å ta på 
alvor at alle er skapt som hele mennesker, 
og det skal synes i arbeidet vårt og i verdi-
ene vi formidler.
 
Hos oss skal barn, ungdom og voksne få 
vokse som mennesker, kristne og aktive 
samfunnsborgere. Som bevegelse tar vi på 
dypt alvor at det å vokse også krever kunn-
skap, støtte og oppmuntring. Vi tror at den 
gode læring alltid skjer tett på praksis og at 
vi vokser med erfaringene.

Gjennom vår tilknytning til både den inter-
nasjonale speiderbevegelsen WAGGGS og 
WOSM (World Association of Girl Guides 
and  Girl Scouts og World Organization of 
the Scout Movement), YMCA- og YWCA-
bevegelsen (Young Men’s Christian 
Association og Young Women’s Christian 
Association) har vi en dobbel tilhørighet til 
bevegelser som ønsker å utvikle unge men-
nesker og forandre verden gjennom unge 
menneskers engasjement.

Speiderarbeidet består av et bredt aktivitets-
tilbud for barn og ungdom i alle aldre. 
Gjennom friluftsliv, samarbeid, vennskap og 
læring gir speiding opplevelser for livet.
I KFUK-KFUM-speiderne kan barn, unge 
og voksne utvikle seg som hele mennesker 
med ånd, sjel og kropp. 

FORMÅL 
Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å 

fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe 

barn og unge til å utvikle en kristen tro og opp-

dra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, 

samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig 

forståelse og respekt for naturens verdi. 

(Fra Grunnreglene §2)
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PERSONLIG UTVIKLING 
KFUK-KFUM-speidere får opp-
levelser som gir mestring, som 
igjen gjør at vi utvikler oss. Det be-
tyr at vi utfordrer oss selv til å gjøre 
ting vi først ikke trodde vi skulle 
tørre eller klare. Vi bruker patrulje-
systemet, veiledning og læring 
gjennom opplevelse og refleksjon 
som metode. Barn og unge får 
gradvis større ansvar og utfordrin-
ger, noe som ut vikler den enkelte i 
trygge rammer. Personlig utvikling 
handler om å hjelpe den enkelte 
speider til å være bevisst og aktivt 
involvert i sin egen utvikling. Det 
gjør dem i stand til å utvikle seg på 
sin egen måte og i sitt eget tempo. 

FELLESSKAP 
Speidere opplever fellesskap 
gjennom vennskap i små patrul-
jer, i gruppen og på leir sammen 
med andre. KFUK-KFUM-
speiderne er del av et større 
fellesskap lokalt og nasjonalt. 
Internasjonalt er vi tilknyttet fire 
av verdens største barne- og 
ungdomsorganisasjoner: YWCA, 
YMCA, WAGGGS og WOSM.  
Speiderlov, speiderløfte og 
speiderdrakt viser tilhørighet og 
gir oss en felles identitet som 
speidere. 

FRILUFTSLIV 
Friluftsliv er rammen for vårt  
arbeid. Naturen brukes til lek,  
læring og samarbeid. Vi er mye 
ute, og friluftslivet gjør oss i stand 
til å mestre nye utfordringer. 
Gjennom utendørsaktiviteter og 
opplevelser lærer vi å bli kjent 
med, ta vare på og sette pris på 
naturen. I frilufts livet opplever vi 
glede, avkobling, opplevelser og 
fellesskap. 

SAMFUNNS  ENGASJEMENT 
Som KFUK-KFUM-speidere engasjerer vi oss 
i det samfunnet vi lever i, og deltar aktivt for 
å påvirke lokalt og globalt. Vi jobber for å øke 
kunnskap om urettferdighet i verden og vil 
bidra til at gode holdninger fører til handling. 
Samfunnsengasjement synliggjør det ansvaret 
vi har for andre enn oss selv, og verdiene vi 
står for. 

KRISTEN TRO 
Formidling av kristen tro er 
grunn laget for alt vi gjør. Med vårt 
kristne helhetlige menneskesyn 
legger vi til rette for at speiderne 
skal få utvikle sin tro. Som KFUK-
KFUM-speider møter du kristen 
tro gjennom fellesskap, personlig 
utvikling, friluftsliv og samfunnsen-
gasjement. Mange speidergrupper 
drives i samarbeid med menighe-
tene, og speider arbeidet bidrar til 
et aktivt og variert tilbud til barn 
og unge.

VERDIER
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SPEIDERMETODEN 
Speidermetoden er en metode for ikke- 
formell læring, i motsetning til den formelle 
læring som for eksempel skjer i skolen. 
Speidermetoden beskriver hvordan vi gjør 
ting og hvordan vi arbeider. Metoden skal 
hjelpe oss til å oppfylle formålet vårt.  

Speidermetoden er en pedagogisk helhet 
der de ulike delene henger sammen.  
Alle delene har sine funksjoner. Det betyr 
ikke at man må ha med alle delene av 
speider metoden i alt man gjør, men et godt 
speiderarbeid bør over tid bestå av punktene 
i speidermetoden. Les mer om speidermeto-
den i heftet Speiderideen og i 
Lederhåndboka. 

SPEIDERMETODEN

KFUK-KFUM-speiderne har  
definert speidermetoden som  
ni punkter: 
• Lov og løfte
• Patruljesystemet
• Personlig utvikling
• Symboler og seremonier
• Friluftsliv
• Lek
• Samfunnsdeltakelse
• Læring gjennom opplevelse  

og refleksjon 
• Ungt lederskap – voksent  

nærvær

LOV OG LØFTE 
Speiderløftet og speiderloven uttrykker våre 
verdier og forteller hvem vi er. Loven og 
løftet legger til rette for at speiderne kan re-
flektere over hvordan de vil leve, og handle 
deretter. Hvis speiderne blir bevisste på 
hvilke verdier speidingen står for, kan de ta 
stilling til egne verdier, reflektere over disse 
og forplikte seg til idealene. Gjennom lov og 
løfte gis speiderne mulighet til å reflektere 
over tro, holdninger og etikk, og bli bevisste 
på sitt eget verdigrunnlag. Å avlegge spei-
derløftet bidrar til å skape en identitet hos 
speiderne og gjør at de føler seg som en del 
av stort fellesskap. Når vi vet hva vi står for, 
vet vi også litt mer om hvem vi er og hvem 
vi vil bli. Det gir trygghet og selvtillit. 

Foto: Helene Moe Slinning 
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TREKANTEN 
Trekanten viser at vi hører til i KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge og i YWCA og YMCA 
internasjonalt. Trekanten kan du finne i litt ulike varianter over hele verden, og i ulike 
farger. Vi har valgt den grønne for å vise at vi er en friluftsorganisasjon. Trekanten brukes 
som symbol for å vise at vi driver et kristent arbeid hvor alle skal få bruke hele seg. De 
tre sidene står for menneskets ånd, sjel og kropp. På samme måte som man ikke kan 
ta vekk en side i en trekant, kan man heller ikke drive KFUK-KFUM-arbeid ved å bare 
være opptatt av en liten del av det som gjør oss til hele mennesker. Trekanten er også et 
vanlig kristent symbol for den treenige Gud, spissene symboliserer Faderen, Sønnen og 
Den Hellige Ånd.

LILJEN 
Liljen er guttenes speidersymbol. Fargen er 
lilla og den finner du også igjen i merket til 
World Organization of the Scout Movement 
(WOSM). Baden-Powell valgte liljen med tre 
blader som symbol. Det midterste bladet er 
en kompassnål som peker på veien fram til 
Gud. Også disse tre bladene står for de tre 
delene av speiderløftet vårt. Speiderloven 
og speiderløftet brukes av speidere i hele 
verden og binder oss sammen til  en stor 
“speiderfamilie”. Her i Norge er vi tilknyttet 
WAGGGS og WOSM sammen med spei-
derne i Norges Speiderforbund.

SYMBOLIKKEN I LOGOEN

KLØVERET 
Kløveren er symbolet til jentespeidere over 
hele verden. Oransjefargen er den samme 
som World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts (WAGGGS) bruker. De tre 
bladene til kløveren står for de tre delene i 
speiderløftet vårt: å tjene Gud, hjelpe andre 
og leve etter speiderloven. På verdensmer-
ket som jentene bærer på armen ser man 
også den runde solen som lyser for alle 
barn over hele verden, flammen som bren-
ner for menneskeheten, og de to ledestjer-
nene våre: lov og løfte.
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TRO

Formidling av kristen tro er grunnlaget 
for alt vi gjør. Med vårt kristne helhet-
lige menneskesyn legger vi til rette for 
at speiderne skal få utvikle sin tro. 
Som KFUK-KFUM-speider møter du 
kristen tro gjennom fellesskap, per-
sonlig utvikling, friluftsliv og sam-
funnsengasjement. Mange speider-
grupper drives i samarbeid med 
menighetene, og speiderarbeidet  
bidrar til et aktivt og variert tilbud til 
barn og unge.

ØKUMENISK BEVEGELSE 
KFUK-KFUM-speiderne er en  
økumenisk bevegelse, men har 
sterke historiske bånd til og flest 
medlemmer fra den norske kirke. 
Dersom din gruppe har bånd til et 
annet kirkesamfunn, står dere fritt til 
å tilpasse slik at de blir relevante for 
den sammenhengen dere står i.

Foto: Harald Undheim 
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TRO

Å BEKREFTE LEDERASPIRANTENS TRO

Noen har en trygg og gjennomtenkt tro, 
mens andre har en mer søkende og usikker 
tro. Det er viktig å møte den enkelte der 
den er i sin tro. Det er viktig at lederaspi-
ranten ikke føler seg presset til å tro eller 
kontrollert i forhold til ”å tro rett”. Vi er alle 
underveis, og det er ikke noe krav å ha et 
avklart forhold til alt. 

Det er likevel av betydning at lederaspiran-
ten er klar over hva organisasjonen vår 
står for, og ønsker å formidle dette videre til 
sine speidere gjennom sin måte å være på 
og måten å legge opp speiderarbeidet. Vårt 
største vitnesbyrd er hvordan troen preger 
vårt liv og hvordan vi lever.

Å hjelpe speiderne til å utvikle en kristen tro 
er noe vi gjør sammen med Gud. Vår opp-
gave er å legge til rette, forkynne og opp-
muntre, mens det er Gud som skaper tro. Vi 
kan så frø som kanskje spirer en gang i 
fremtiden. Dette er en del av arbeidet vi ofte 
ikke ser synlige resultater av, men som vi 
skal oppmuntre hverandre til å gjøre med 
frimodighet. Det er fint å gi hverandre ideer 
om konkrete måter å gjøre dette på i spei-
derarbeidet. Her er det ikke bare andakter 
og direkte forkynnelse som teller! Hvert 
menneske er skapt av Gud med sitt sær-
preg. Vi ønsker å legge til rette for at alle skal 
få bruke og utvikle sine evner og erfaringer. 

”Den gode lederen” finnes ikke i vårt med-
lemsregister, men vi er en samling forskjel-
lige mennesker som til sammen med våre 
evner og muligheter utgjør et godt lederskap. 
Like viktig som å få hver enkelt leder til å føle 
seg verdifull, er det å formidle dette videre til 
speiderne gjennom holdninger, forkynnelse 
og oppgaver de får. 

DET SENTRALE

Noe av det beste vi har er forholdet til det 
sentrale i den kristne tro. Dette kan derfor 
være fint å snakke om som noe man har 
felles. Temaer kan være Gud som skaper, 
frelse, forvalting av skaperverket, misjons-
befalingen og dåpen. Å være kristen er å 
leve som tilgitt synder. Det er å vite at jeg er 
tilgitt for Jesu skyld og tro at jeg hver dag på 
ny kan få vende meg til ham og få synde-
nes tilgivelse. 

OM Å STREVE MED TRO

Noen perioder i livet er det lett å tro, i andre 
er det vanskeligere. Vanlige problemstillin-
ger for de som strever kan være 

• Jeg passer ikke inn i egne ideer om 
hvordan det skal være å tro. F.eks.: 
«Jeg føler så lite – skal det være sånn?»

• Opplevelser det er vanskelig å forstå i 
forhold til tro: «Hvordan kan Gud være 
god når...»

• Trosspørsmål, noe jeg ikke forstår eller 
er uenig i. 

OM Å VÆRE GOD NOK

Noen trenger hjelp til å se at å tro litt er 
nok. En trenger ikke forstå alt, tro alt eller 
ta stilling til vanskelige teologiske problem-
stillinger for å være leder (eller kristen). 
Andre trenger hjelp til å se seg selv med 
Guds øyne som verdifulle og brukbare slik 
de er. Noen gang kan det være vanskelig 
å se at Gud faktisk elsker sin skapning og 
er fornøyd med den slik den er. Gud elsker 
deg, ikke det du kunne ha vært eller en 
gang kan bli. Andre trenger å få høre at de 
ses som en ressurs og at det de kan bidra 
med som ledere er bra. Det er så lett å se 
hva andre kan og er gode til, for så å sam-
menligne seg med det.



18 // VEILEDNING TIL GJENNOMFØRING AV LEDERSAMTALEN

SPRÅK OG HOLDNINGER 

Tro kan oppleves og utøves på ulikt vis, og 
det skal det være rom for. I logoen vår har vi 
den likesidede trekanten, som symboliserer 
de tre sidene ved det å være menneske; 
ånd, sjel og kropp. Vi mennesker trenger å 
bruke de tre sidene ulikt for å få likevekt. 
Å være åpen for Gud trenger ikke bety at 
man aldri tviler. Noen finner nærhet til Gud 
og de største åndelige opplevelsene på en 
fjelltopp, andre finner trygghet i kirkerom-
mets ritualer. Noen strekker hendene i væ-
ret, andre vil helst sitte stille ved bålet om 
kvelden. Det viktige er at vi klarer å holde 
en åpen dialog om hva tro betyr for oss som 
mennesker, og åpne for at Gud skal være 
en del av våre liv, med hele oss. Som leder 
bør du være bevisst på språk og holdninger 
som kan virke ekskluderende eller bygger 
opp om segregering blant kristne. Det fin-
nes plass for både tro og tvil og ulike måter 
å uttrykke disse på i speideren.

HJELPEMIDLER

Gud har gitt oss flere hjelpemidler (Apg 
2,42) til å leve som hans barn.

• Bibelen. Der Gud har gjort kjent sin vilje 
og der Jesus viser oss hvordan Gud er. 
Ingen kan kjenne Gud uten å kjenne 
Jesus. I Bibelen blir vi kjent med Jesus.

• Bønnen. Sammen med andre, eller 
alene, kan vi legge frem for Gud det 
som opptar oss. Vi kan få være stille og 
høre hva Gud vil oss. Gud hører alltid 
våre bønner og gir oss svar. Svarene er 
ikke alltid etter vår vilje, men alltid etter 
hans vilje og til vårt beste.

• Nattverden gjør på en særlig måte 
Jesus konkret og nær oss. Når vi tar 
imot nattverden får vi tilgivelse for våre 
synder.

• Fellesskapet. Det som binder oss 
sammen, er troen på Jesus Kristus. 
Gjennom gudstjeneste, nattverd, sjele-
sorg, samtale, bønn og omsorg for hver-
andre, hjelper vi hverandre til å utvikle 
en kristentro.

OM Å HOLDE ANDAKT

Andakt og kristendomsformidling er en na-
turlig del av en enhver speidersamling. Noen 
ledere er fremmede for å skulle formidle 
kristen tro til speiderne. Det kan være ulike 
grunner til dette. Det blir forventet at lederen 
skal kunne fortelle en bibelhistorie, lese opp 
en andakt og på andre måte gjennomføre 
kristendomsdelen av programmet. Det for-
ventes derimot ikke at lederen skal dele noe 
fra eget trosliv, eller tolke bibeltekster. På 
samme måte forventes det at patruljeførere 
er lojale mot forbundets program og har kris-
tent innhold på patruljemøtene, selv om det 
ikke er noe krav om at en skal være kristen 
for å kunne være patruljefører.
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BIBELVERS
Her et utvalg bibelvers som kan brukes 
i forbindelse med samtalen, enten som 
en innledning eller avslutning eller som 
utgangspunkt for å snakke om tro. 

1.kor3,5ff ”... Begge gjorde 
vi det Herren hadde satt oss 
til. Jeg plantet, Apollos van-
net; men Gud gav vekst. ... 
For vi er Guds medarbeidere, 
og dere er Guds åkerland, 
Guds bygning.”

Rom.12,5f ...er vi alle ett legeme 
i Kristus, men hver for oss er vi 
hverandres lemmer. Vi har for-
skjellige nådegaver, alt etter den 
nåde Gud har gitt oss.

Joh 3,16 For så høyt har 
Gud elsket verden at han 
gav sin Sønn, den enbårne, 
for at hver den som tror på 
ham, ikke skal gå fortapt, 
men ha evig liv.

Tit 3,5f Og han frelste oss, 
ikke på grunn av våre 
rettferdige gjerninger, men 
fordi han er barmhjertig; 
han frelste oss ved det bad 
som gjenføder og fornyer 
ved Den Hellige Ånd, som 
han så rikelig har utøst over 
oss ved Jesus Kristus, vår 
frelser.

Matt.7,7 ”Be, så skal dere få. 
Let, så skal dere finne. Bank 
på, så skal det lukkes opp for 
dere. For den som ber, han 
får, og den som leter, han 
finner, og den som banker 
på, blir det lukket opp for.... 
skal ikke da den Far dere har 
i himmelen, gi gode gaver til 
dem som ber ham.

VELSIGNELSEN 
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, him-
melens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus 
Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Som 
ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av 
jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, kors-
festet, død og begravet. For ned til dødsriket, 
sto opp fra de døde tredje dag. Sitter ved Guds, 
Den Allmektige Faders høyre hånd, skal derfra 
komme igjen for å dømme levende og døde. 
Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig allmenn 
kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, 
legemets oppstandelse og det evige liv.
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KFUK-KFUM-speiderne skal være en orga-
nisasjon som kjennetegnes av unge, enga-
sjerte og inkluderende ledere. For å oppnå 
dette må forbundet vårt være en av de beste 
plassene å være frivillig. Samspillet mellom 
erfarne og nye ledere er viktig for å få alle å 
føle seg trygge i arbeidet og hele tiden vokse 
i lederrollen. Kunnskap og inspirasjon er 
nøkkelen til å kunne tilby et godt speiderar-
beid for så mange barn og ungdommer som 
mulig.
 
Lederne spiller en sentral rolle i arbeidet for 
KFUK-KFUM-speidernes formål. Uten spei-
derledere har vi ikke noe speiderarbeid. 
Som leder jobber man sammen med andre 
for å gjennomføre et bra speiderprogram for 
speiderne dine samtidig som man utvikles i 
eget lederskapet. 

I KFUK-KFUM-speiderne vil vi skape åpne 
lederfellesskap, og alle som står bak våre 
verdier og formål kan bli leder hos oss. 
Ledere skal kunne velge hvordan og i hvor 
stor grad de vil engasjere seg i speiderarbei-
det. Man kan delta aktivt i en gruppe, kun 
være med på turer og leirer, eller man kan 
delta på et møte eller en dugnad et par gan-
ger i året. 

LEDERROLLEN 

Vi tror at ved å kunne bidra som leder på en 
måte som passer seg, vil vi få flere engasjer-
te og motiverte ledere. Da er det også lettere 
å be om mer ansvar eller trekke seg tilbake 
når man ønsker det. Vi ønsker et åpent le-
derfelleskap der alle typer ledere og bidrag 
føler seg verdsatt.

For nye leder har vi en opplæringsplan som 
kalles sjekkliste. Den finnes på nett og i 
Lederhåndboka som sendes til alle nye le-
dere. Vi forventer at man selv tar ansvar for 
egen opplæring. Mye av det viktigste lærer 
man lokalt i gruppen. Sjekklisten er utarbei-
det for å hjelpe til å konkretisere hva man 
bør kunne og ha gått igjennom i løpet av det 
første år som ny leder.

Foto: Helene Moe Slinning 
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Rutiner for leder- og assistentregistering

SLÅ ROT SOM LEDER

Med sjekkliste fra side 14 
i Lederhåndboka.

De som har søkt om godkjenning som leder 
vil få tilsendt ledergodkjenning etter å ha 
fullført nettkurs og levert politiattest.

Det er krav om at alle 
ledere og assistenter 
har levert gyldig 
politiattest.

Lederhåndboka 
inneholder nyttig 
informasjon om 
organisasjonen vår og 
en praktisk sjekkliste 
for å fortsette 
opplæringen i den 
lokale speidergruppa.

I tillegg til å levere søknad/
melding må alle nye ledere og 
assistenter gjennomføre 
nettkurset «Velkommen som 
leder». Kurset består av korte 
videoer, tekster og spørsmål til 
re�eksjon. Kurset tar omtrent 
15-20 minutter.

De som ønsker å bli leder eller assistent 
hos oss får tilbud om en ledersamtale. 
Et eget hefte inneholder veiledning for 
gjennomføring av ledersamtale. I løpet 
av ledersamtalen signerer dere enten en 
«søknad om godkjenning som leder» 
eller en «melding om ny assistent». 
Skjemaet for søknad/melding kan lastes 
ned fra nettsiden og skrives ut.

kmspeider.no/lederregistrering

OPPLÆRING I LOKAL GRUPPE

REGISTRERE I SKJEMA PÅ NETTSIDENE

SIGNERE MELDING 
OM NY ASSISTENT

SIGNERE SØKNAD OM
LEDERGODKJENNING

HA LEDERSAMTALEGJENNOMFØRE «VELKOMMEN 
SOM LEDER»-KURS PÅ NETT

MOTTA LEDERHÅNDBOK

FREMVISE GYLDIG 
POLITIATTEST HOS 
GRUPPELEDER

SØKE OM POLITIATTEST

MOTTA
GODKJENNING

OG LEDER-
HÅNDBOKA

Vi er avhengige av gode ledere og assistenter for å drive
et godt speiderarbeid. For å gi en varm velkomst, god

opplæring og for å være tydelige på hva vår organisasjon
står for, har vi �ere steg for å bli godkjent som leder eller
registrert som assistent. Du kan starte på de ulike røttene

samtidig. Her er en beskrivelse av prosessen.
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NOTATER 
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NOTATER 
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