Patruljelederkursus 2018
Korpset indbyder til patruljeleder og assistent kursus for alle nuværende og
kommende patruljeledere og assistenter. Ved tilmeldingen skal du derfor sige om
du er PL/PA’er eller først lige er ved at blive det samt om du har været på kursus
før.
Kurset vil være modulinddelt, hvor vi vil være fælles til nogle aktiviteter, og inddelt i uerfarne og erfarne til
andre aktiviteter.

For erfarne patruljeleder vil
der også blive fokuseret på:

Hvorfor skal du deltage?
•
•
•
•
•
•

Du lærer om at udnytte
ressourcerne i din patrulje
Styring af patruljens arbejde
Arbejde ud fra et
fremadrettet program
Planlægning af
patruljemøder og ture
Spejder ånden – stil og smil
Rollen som PL/PA, det gode
forbillede

•
•
•
•
•
•

Uddelegering
Det langsigtede program
Mere om programlægning
for patruljemøder
Videndeling af gode ideer
Konfliktløsning
Motivation

På kurset er det vores mål at
du opnår:
•
•
•
•
•
•

Du får gode redskaber til
planlægge og holde møder
Bliv et forbillede for din
patrulje
Få ideer til lege og opgaver
Udvide dit spejdernetværk
Lære at uddelegere
Får nogle gode oplevelser,
sammen med dine spejder
venner.

På kurset vil du som ny
patruljeleder/assistent lære det
grundlæggende for at være en
god leder for din patrulje, og
hvad der skal til for at få en god
patrulje.

Program

På kurset vil deltagerne blive inddelt i blandede
patruljer og hver patrulje etablerer en bivuak og
bålplads. På kurset vil der vil der løbende blive
skiftet PL/PA i patruljerne. Patruljerne vil på
nogle opgaver dyste mod hinanden for at teste
teamwork og prøve læringen på egen krop –
learning by doing.

Hvem

Kurset er for nuværende PL/PA´er samt dem som
i nærmeste fremtid står til at blive PL/PA.

Pris

Kurset koster 100 kr. pr. person. Korpset yder
kørselsgodtgørelse.

Hvor og hvornår

Kurset afholdes på Brommecentret, Bromme
Østermark 28, 4190 Munke Bjergby
Kurset starter kl. 12.00 lørdag d. 3/3 og slutter kl.
12.00 søndag d. 4/3 - 2018.

Medbring:

Almindelig spejder udrustning, (husk at det er en
kold årstid i pakker til) papir og skrivegrej. Der er
frokost både lørdag og søndag.

Tilmelding
Tilmeldingen skal ske på
https://gulspejder.nemtilmeld.dk/34/

Kursusleder

Petra Munk Wolfhagen, Grøndal Trop - 28181725 pmunkwolf@gmail.com
Vel mødt til en lærerig weekend
Kursuspatruljen

