LederskoleNord

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tid og sted
Weekendkursus: 1.-3. september 2017

Efterårskursus 2017
1.- 3. september

Alle kurser foregår på Dronninglund Efterskole eller i området omkring.

Kære FDFer i Landsdel 1
Nu er LederskoleNord igen klar til at invitere dig til et forrygende weekendkursus - denne gang på Dronninglund Efterskole. At være på Lederskole
handler om at blive udfordret, inspireret, overrasket, møde andre FDFere og
meget, meget mere. Vi har sammensat et kursusprogram med fokus på faglighed, fælleskab og god mad.
Derfor vil vi opfordre alle til at tage med på lederskole i landsdel 1.
Med venlig hilsen LederskoleNord udvalget
Om lederuddannelse
Som leder i FDF er du den vigtigste person for børnene, og den der er afgørende for, at børnene og dig selv, får gode oplevelser i FDF. Som leder får
du selv mange gode oplevelser, et tæt fællesskab, praktiske ledelses erfaringer og mulighed for en bred lederuddannelse. Der viser sig i prak- sis
både at pynte på dit CV og give erfaringer, der kan udnyttes i mange jobs i
erhvervslivet.
FDF tilbyder dig løbende uddannelse, for at du kan blive en bedre leder. Det
gælder både de bløde værdier omkring pædagogik og holdninger og de
mere konkrete som aktiviteter til møder og lejre. Uddannelsen er i høj grad
praktisk orienteret, og den vigtigste uddannelse er da også den, der finder
sted i dagligdagen i kredsen, sammen med børnene og de andre ledere.
FDFs grunduddannelse i landsdel 1
FDFs grunduddannelse foregår lokalt, og Lederskole Nord har fordelt
grundkurserne på to weekender om året, et efterårskursus og et vinterkursus. Vi anbefaler, at du tager kurserne i rækkefølge på den måde, at du færdiggør kurserne i gruppe 1 før du går videre til gruppe 2, og så videre. I de
enkelte grupper kan du dog selv bestemme rækkefølgen.
- Se beskrivelserne af efterårskurserne i 2017 på bagsiden.
Efterår

Vinter

Gruppe 1
For dig der er fyldt 15 år og gerne vil
begynde din lederuddannelse i FDF

SeniorStart

LederSnart

Gruppe 2
For dig der gerne vil dygtiggøre dig inden for FDFs kerneaktiviteter

Grøn kerne
- Lejr- og friluftsliv

Blå kerne
- Kristendom og forkyndelse

Rød kerne
- Leg og fantasi

Gul kerne
- Kommunikation og
underholdning

Øvrige kurser

Ung 3

Adresse: Dronninglund Efterskole, Slotsgade 10, 9930 Dronninglund
For deltagere på weekendkurserne er der
ankomst og indkvartering fra kl. 18.00 fredag aften, og vi slutter søndag kl. 13.00.
Pris
Weekendkurserne koster 500 kr.
Der sendes opkrævning til kredsen efter
kurset.
Tilmelding
Tilmelding og betaling skal ske senest d.
26. august.
Tilmeld sker via www.fdflandsdel1.dk
Overnatning
SeniorStart og Rød kerne sover indendørs
Grøn kerne sover udendørs
Kursusbevis
Kurserne er et led i FDFs lederuddannelse,
og der udstedes kursusbevis til weekendkurserne.
Medbring
Alm. weekendudstyr, sovepose, liggeunderlag, udendørstøj, udendørsfodtøj, papir, blyant, March & Lejr. - se nærmere information under gruppebeskrivelserne.
Deltagerbrev
Efter tilmeldingsfristen vil vi sende et
Deltagerbrev til din mail.
Facebook
Mens du går og glæder dig, kan du følge
med i vores gruppe på facebook.
https://www.facebook.com/lederskolenord

KURSER

SeniorStart

Fredag

SeniorStart er for dig, som skal til at finde ud af, hvad det vil sige, at være
assistent i FDF.

18.00 Ankomst frem til kl 19.00

Hvad er din rolle som assistent og hvordan takler man nogle af de ”svære”
situationer man kan komme ud for. Du stifter bekendtskab med, hvad børnene i de forskellige klasser kan og hvad de ikke kan. Du skal være med til
at lave aktiviteter, som du kan tage med hjem i kredsen. Der bliver mulighed
for masser af socialt fællesskab med andre unge fra netværk og landsdel.

19:00 Kursustid
24.00 Godnat
Lørdag
07.30 Morgenvækning
08.00 Flaghejsning og Morgenmad
09.00 Kursustid

SeniorStart skal desuden medbringe pandelampe/(lommelygte), badetøj,
håndklæde, en dolk, arbejdshandsker og evt. allergimedicin.

12.00 Frokost

Varighed: Weekendkursus

18.00 Aftensmad

14.00 Kursustid
20.00 Valg af Ungdomsrepræsentanter

Grøn kerne - Lejr og friluftsliv
På Grøn Kerne vil du lære færdigheder inden for turliv, friluftsmad, primitivt
lejrliv, orientering og naturoplevelser. Kurset vil indeholde en kombination
af lidt teori, praktiske øvelser og udfordringer så du er klar til at planlægge
og afvikle spændende friluftsaktiviteter hjemme i kredsen med alle - puslige om seniorvæbnere.
Grøn kerne sover udenfor i primitiv overnatning og er ude det meste af
weekenden så medbring derfor en vandrerygsæk min. 50 liter (lån dig evt.
til en), varm sovepose, liggeunderlag, solide sko/støvler, pandelampe, varmt
tøj, regntøj, spisegrej, viskestykke, dolk, kompas hvis du har et, reflekser og
hvad due ellers har brug for på en tur i det fri.

21.30 Aftenaktivitet
01.00 Godnat
Søndag
07.30 Morgenvækning
08.00 Flaghejsning og Morgenmad
09.00 Kursustid
12.30 Frokost
13.00 Farvel og på gensyn

Du skal være forberedt på at tilbringe det meste af weekenden væk fra skolens område. Du kommer til at gå ca. 15-20 km fordelt over weekenden.
Varighed: Weekendkursus

Rød kerne - Leg og fantasi

LederskoleNord udvalget
Julie Buur
FDF Nørre Uttrup

Rød kerne handler om legen og fantasien som pædagogisk redskab, om temaer, fantasirammer, rollespil og fortælling.

Peter G. Jørgensen
FDF Aalborg 9 Vejgaard

De handler ikke om at blive skuespiller men om at være at bruge leg og
fantasi som et redskab til, at gøre de ugentlige møder, weekendture og lejre
bedre.

Christian Schou Jødal
FDF Sønderholm-Frejlev

Leg og fantasi er FDFs kendemærke. Det skal være sjovt at være FDFer - og
man må gerne være lidt mere skør en normalt. I denne gruppe vil du få
posen med gode lege fyldt op - og afprøvet på egen krop. Lege, der udfordrer både din fantasi og dine lattermuskler.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte udvalget på mail:

Varighed: Weekendkursus

PROGRAM

lederskolenord@fdflandsdel1.dk

