PATRULJEFØRERKURS
PEFF1
Romsdal og Nordmøre ønsker patruljeførere og patruljeassistenter fra
både egen krets og Sunnmøre krets velkommen til PEFF1 på Skaret,
Fræna 6.-8. april 2018.

Sted
BUL-hytta, https://kart.gulesider.no/m/BGfox / https://goo.gl/maps/sTUtFfFV6fG2
For de som reiser kollektivt blir det satt opp skyss fra Molde (Årø).

Tidspunkt
Oppmøte fredag 6. april klokken 18:00
Avslutning søndag 8. april klokken 14:00

Overnatting
Innendørs i hytte.

Pris
Kurset koster 350,- dette inkluderer kursmateriell, deltakermerke, kveldsmat fredag,
middag lørdag og snacks/frukt.
Faktura sendes til gruppene før kurset.

Kursinnhold
- Hva er speiding: speiderhistorie, speidermetoden, speideridealer, patruljesystemet
- Peffens og assens rolle
- Patruljebygging og patruljesærpreg
- Treningsprogrammet
- Langsiktig planlegging, terminliste
- Hjelpemidler og ressurser
- Hvordan lærer vi – forutsetninger og metoder
- Problemløsning i patruljen
- Planlegging og gjennomføring av patruljemøte
- Informasjon og kommunikasjon
- Veien videre – videre peffopplæring i gruppa og kretsen
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Påmelding
Gjøres på https://min.speiding.no/activities/view/1374 senest søndag 29. mars.
Det er 30 plasser, ved for mange påmeldte er det de som er Peff/Ass som får plass.
Om nødvendig prioriterer man 9. klassinger høyest, så 8., 7. og 10.
Vi tar i utgangspunktet ikke inn femte- og sjetteklassinger, men kan gjøre unntak etter
samtale med troppsleder og vurdering av den totale deltakergruppa.

Spørsmål
Romsdal og Nordmøre:
Rettes til kretsleder Patrick Gule, 971 41 386 / patrick.gule@gmail.com
Sunnmøre:
Rettes til kretsleder Per Ove Sund, 916 67 644 / posund@gmail.com
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