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Instruks til nasjonal roverfemkamp

REFLEKSJONSDOKUMENT FOR STAB
Tidlig i planleggingsprosessen skal staben først gå gjennom dette refleksjonsdokumentet 
individuelt. Deretter skal staben sammen gå gjennom det og reflektere over innholdet. 
Det samme gjøres også rett før arrangementet.

Formål
Dette dokumentet skal være en veiledende refleksjonsdokument for de som skal være 
stab ved nasjonale roverarrangementer. Formålet er at stabsmedlemmer skal bli bevisste 
på hvordan man oppfører seg i henhold til den rollen man har. I dette dokumentet kom-
mer det frem hvilke holdninger og handlinger som er ønskelige at en stab skal ha, samt 
noen tips som man kan bruke når man forbereder seg før man skal være stab.

GJENNOMFØRING

Bli enig med de andre i staben om hvordan dere ønsker å organisere dere selv. Ha en
plan på hvem som skal gjøre hva og når det skal skje. Da har alle en oversikt over hvem
som har de forskjellige ansvarsområdene og hvilke oppgaver hver enkelt skal
gjennomføre.

Refleksjon
I løpet av planleggingsprosessen og i forkant av arrangementet, er det ønskelig at staben 
møtes og reflekterer over følgende spørsmål. 
●
• Hva skiller gode og dårlige holdninger?
• Hvilke holdninger skal staben vise utad?
• Hvor går skillet mellom deltaker og stab?
• Hvilke holdninger vil redusere skillet og hvilke holdninger øker skillet?  

Som stab har man visse fordeler som deltakere ikke har, som f.eks. at man kan sove inne. 
Det er viktig at staben viser ydmykhet i praktiseringen av disse fordelene. Dette vil være 
med på å redusere skillet mellom deltaker og stab. Det er viktig at deltakerne oppfatter 
staben som omgjengelig og at staben er lett å kommunisere med.

Under planleggingen av programmet må lokalkomiteen bli enige om hva som er greit og 
hva som er grenseoverskridende for noen. Husk at staben skal lage et program alle kan 
trives med, og som er representativt for Norges KFUK-KFUM-speideres verdier.
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SJEKKLISTE

Denne sjekklisten skal brukes både i planleggingen og under arrangementet.

 Reflekter og diskuter spørsmålene på forrige side

 Fordel ansvarsområder

 Tenk igjennom hvordan du skal oppføre deg i din rolle som stab

 Presenterer du Norges KFUK-KFUM-speideres verdier?

 Hvis du hadde vært deltager, hadde du vært tilfreds med hvordan  
 programmet er lagt opp?


