Trinn 3: Ledelse av medledere
Trinn 3 er det tredje og siste kurset i grunntreningen. Rammene for dette kurset er normalt å være
på patruljetur med overnatting ute.
Kurset består av moduler som vi ønsker å formidle og lære bort på en mest mulig praktisk måte.
Dette betyr at vi unngår så langt det lar seg gjøre å ha «klasseromsundervisning». Deltakerne blir delt
inn i patruljer som skal jobbe og bo sammen under hele kurset. Hver patrulje får sin veileder som er
en del av patruljen.
Modulen for trinn 3 er:
1. Ledelse av medledere
o Her vil du tilegne deg kunnskaper og ferdigheter som behøves for at du skal kunne
lede arbeidet i en enhet i din speidergruppe. Trinn 3 fokuserer på speidermetoden
som helhetlig tankegang og har speidermetoden som rød tråd i kursgjennomføringen. Modulen bruker naturen som ramme for læring og friluftsliv som metode,
akkurat som ellers i speideren. Kurset kan også ha samfunnsengasjement som
ramme, og da bruker man et prosjekt som patruljeoppgave i kurset. På kurset får du
prøve deg som patruljefører for andre speiderledere under en tur på fjellet, i skogen
eller i kanoen på et stille skogstjern, eller under gjennomføring av et prosjekt med
samfunnsengasjement som ramme. Gjennom tilbakemelding og evaluering får du
mulighet til å reflektere over din egen lederstil. Kurset gir deg også en dypere
forståelse for speidingens verdigrunnlag og setter deg i stand til å kunne overføre
dette til dine speidere og speiderledere gjennom ord og handling.
Dette kurset handler om å få erfaring i å være leder. Bli kjent med seg selv som leder, slik at man
føler seg i stand til å lage et speiderhelhetlig program forankret i Speidermetoden og lokale
tradisjoner for sine speidere. Deltakeren må ha Trinn 1 og Trinn 2 for å delta.
Dere finner mer info om dette på https://speiding.no/node/1672
Generell info:
- Kursene tar ikke værforbehold, så pakk med turutstyr for mye aktivitet ute. Er det hyttetur så
husk innesko og skift.
- Antrekk er alltid med speiderskjerf og skrivesaker tilgjengelig.
- Fellesutstyr og varmmat blir utdelt på kurset hvis ikke annen info er gitt.
- Generelt turutstyr for 2 overnattinger, skrivesaker, drikkeflaske, kopp, tallerken, bestikk, lykt,
varmt skift, tørt skift, innesko ved behov og litt lørdagssnop.
Ved kurset slutt vil deltakeren motta sitt Trinn 3-merke for vel gjennomført kurs og Bronseknappen
for gjennomført grunntrening. Merket skal sitte på høyre overarm under Trinn 2, Trinn 1 og
Lederstartmerket. Knappen byttes og sys på i stedet for skjorteknappen på høyre lomme.
https://www.speidersport.no/produkt/norges-speiderforbunds-trinn-3/
https://www.speidersport.no/produkt/bronseknappen/

