
 

 

        

Invitasjon til CISV Norges Ledertreningseminar (LTS) i 2014 

Velkommen til deg som skal være leder eller JC på barneleir, leder eller juniorleder på interchange, 
leder på StepUp eller Youth Meeting i år! Staber som ikke har vært med på LTS tidligere skal også 
delta. StepUp reiser til LTS Vest, Interchange og Youth Meeting til LTS Øst og barneleirsstabene reiser 
dit geografien tilsier. 

I år arrangeres følgende LTS: 

LTS Vest 7.-9. mars, på Lønningsstrand leirsted ved Flesland i Bergen. 

 For alle ledere på StepUp.  

 For barneleirsledere og – JC’er fra følgende fylkeslag: Møre og Romsdal, Sogn og fjordane, 
Hordaland, Rogaland og Vest Agder.  

 
LTS Øst 14.-16. mars, på Nordseter Skole i Oslo 

 For ledere og juniorleder på Interchange og Youth Meeting og  

 For barneleirsledere og –JC’er fra følgende fylkeslag: Finnmark, Troms, Trøndelag, Oppland, 
Hedmark, Buskerud, Oslo og Akershus, Telemark, Østfold, Vestfold. 

Hva skjer på LTS? 

LTS er en forberedelse for deg som skal reise som leder eller juniorleder på CISVs arrangementer i 
2014. Seminaret vil dreie seg om ulike temaer som er viktig for at du og de andre deltagerne på det 
internasjonale skal få en best mulig opplevelse. Du vil få en innføring i CISVs ideologi og hvordan vi 
jobber med fredsutdanning, hva du skal delta på og hva din rolle vil være. Vi vil gå gjennom 
programmet du skal delta på og ta for oss situasjoner og problemer som kan oppstå, slik at du vil 
være bedre rustet til å håndtere disse.  

Vi vil også bruke en del tid på aktivitetsplanlegging og hvordan man kan jobbe for at programmet skal 
få best mulig innhold. Temaer som blir tatt opp er bl.a: CISV som organisasjon, kommunikasjon, 
problemløsning, risikostyring, kulturell sensitivitet, vennskap gjennom lek, livet på leir, egne og 
organisasjonens forventninger til ledere og JC. Du får også lære mange leker som du kan ta med deg 
til ditt program. 

LTS er obligatorisk for deg som skal være leder eller juniorleder.  

Praktisk informasjon: 

Alle deltagere forventes å delta på hele LTS-helgen. Hele helgen vil bli tilbrakt på seminarstedet, så 
det er ikke anledning å handle noe i løpet av helgen. Alkoholforbud gjelder for LTS. 

Du må ta med deg: 

Sovepose (Og liggeunderlag for de som skal på LTS Øst!), toalettsaker, håndkle, varmt tøy (til inne og 
ute) og innesko og skrivesaker. 

 

 



 

 

 

 

Reise: 

Billetter må bestilles slik at de passer inn med tidene som er oppgitt for det enkelte LTS. Bestill derfor 
billetter snarest. Snakk med fylkeslaget om du lurer på noe i forhold til billettbestilling, felles 
transport etc. Fylkeslaget vil dekke deres reiseutgifter etter reiseregning. Det er viktig at man reiser så 
billig som mulig. Unødvendig høye priser vil ikke bli refundert. 

LTS Vest: Lønningsstrand ligger like ved Flesland flyplass, slik at staben vil organisere felles transport 
derfra. Dere som ikke selv kjører til Lønningsstrand, må være utenfor hovedinngangen på 
Flesland senest kl. 18.00 fredagen. Hjem søndag kan dere bestille fly som går tidligst kl. 
17.00. 

LTS Øst:  Det blir ikke arrangert noen fellesmøteplass, det kommer til å være folk på Nordseter 

skole i fra halv seks og utover. 

              Fra sentrum: 

Ta trikk 19 fra Jernbanetorget (ved Oslo S) mot Ljabru, og gå av på Bråten. Fra Bråten tar 

det to minutter å gå til Ekebergveien, og da ser du Nordseter skole på høyre side. 

LTS Øst avsluttes søndag kl 15.00. Dersom du skal dra med fly er det viktig at du ikke 
bestiller fly som går før 17.00.  

NB: Alle som deltar på LTS Øst må ta med seg sovepose og liggeunderlag da vi her skal 
overnatte i klasserom. Også lurt å ta med seg tøfler og litt varme klær da det kan bli litt kaldt 
innendørs på Nordseter.  

Påmelding: 

Ved påmelding må alle opplyse hvilket fylkeslag de tilhører, om de skal være leder eller juniorleder, 
ankomst og avreisetidspunkt og eventuelle allergier, om man er vegetarianer osv. Påmeldingsfristen 
er 1. mars. 

Påmelding gjør du via denne linken: https://cisvnorge.wufoo.com/forms/lts-2014/  

 

Hilsen 

Utdanningskomiteen og LTS-stabene (som har som mål at CISV Norge i år skal ha bedre  kvalifiserte 
ledere enn noen gang på CISVs program i 2014.) 
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