
 

 

Instruks for Lederombud og Ledertreningsstab 

 
Bakgrunn og mål: 
I sak 14/16 ble det besluttet at kretsstyret skulle arbeide med å etablere et 
lederombud og en ledertreningsstab. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med to 
representanter fra kretsstyret som har jobbet videre med denne saken.  
 
Lederombudet skal ha det overordnede ansvar for ledertrening og for å styrke 
samholdet blant kretsens ledere.   
 
Ledertreningsstaben skal være en ressurs-pool bestående av rovere og ledere som 
kan være kursholdere og stab på kurs som kretsen arrangerer. 
 
 

1. Lederombud 
 
1.1 Organisering: 

• Lederombudet består av inntil 4 personer fra ulike grupper 

• Lederombudet utnevnes av kretsstyret 

• Lederombudet sitter i utgangspunktet i 3 år, med mulighet for 
forlengelse 

• Det må tilstrebes at ikke hele ombudet byttes ut samtidig 

• En av personene skal ha rollen som leder av ombudet 
 

1.2 Oppgaver: 

• Ombudet skal ha det overordnede ansvar for ledertrening og for å 
styrke samholdet blant kretsens ledere  

• Ombudet skal informere og motivere til deltakelse på forbundets kurs 
og andre relevante kurs 

• Ombudet har ansvaret for: 
o Lederkvelder for kretsens ledere 
o Ledertreff på leir  
o Andre møtepunkt for kretsens ledere   
o Overordnede ansvaret for Peff-kurs og lederkurs som kretsen er 

med å arrangere 



o Rekruttere rovere og ledere til ledertreningsstab 
o Rådgiver for ledertreningsstab  
o Planlegging og gjennomføring av Peff-kurs. Det innebærer: skaffe 

kursholdere og stab, tilrettelegge det praktiske rundt kurset, som 
for eksempel påmelding, kontakt med foreldre, innkjøp av utstyr 
og mat, for på denne måten å avlaste kursholderne 

o Fremme kretsens behov for kurs ovenfor forbundet – 
samhandling 

o Andre relevante oppgaver 
 
Det er ønskelig at medlemmene deltar på kurs som er relevante i forhold til de 
oppgavene som lederombudet skal utføre. 
 
Ombudet kan, ved behov, ha møter samtidig med kretsstyret med felles åpning og 
avslutning. På denne måten styrkes samholdet blant kretsens ledere. 
 
 

2. Ledertreningsstab 
 

Det skal også opprettes en «ressurs-pool» av rovere og ledere i kretsen som kan 

være kursholdere og stab på kurs som kretsen arrangerer.  

Ledertreningsstaben rekrutteres av lederombudet.  
 
Det er ønskelig at medlemmene av ledertreningsstaben deltar på kurs for å styrke 
og utvikle sin kompetanse (Kursholder-kurs eller tilsvarende) 
 

2.1 Oppgaver: 

• Ledertreningsstaben skal bistå lederombudet ved behov 

• Kursholdere på Peff-kurs og andre kurs 

• Stab på Peff-kurs og andre kurs  

• Andre relevante oppgaver 


