
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bekreftelse 
 
Navn stabsmedlem, født dd.mm.yyyy, har i tidsrommet dd.mm – dd.mm.yyyy vært engasjert 
som stabsmedlem på S-yyyy-nr Land/Fylkeslag i CISV sitt program for 17-18 åringer 
(seminarleir). Leiren hadde ca 27 deltakere.   
 
CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for 
fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner. CISV driver 
sitt frivillige fredsarbeid med en overbevisning om at varig fred er mulig hvis grupper og 
individer lærer å leve sammen som venner. Nøkkelen til dette ligger for oss i å jobbe med barn 
og unge. CISV sine program tilbyr en rekke unike, fredsutdannende gruppeaktiviteter som 
bringer folk sammen og utvikler flerkulturell forståelse blant unge mennesker fra hele verden. 
 
En seminarleir er et leirprogram for de eldre ungdommene. På en seminarleir gjennomføres 
store deler av leiraktiviteten av ungdommene som har ansvar for planleggingen og 
gjennomføringen av aktivitetene samt den daglige organiseringen av praktiske gjøremål som 
matlaging og rengjøring. Seminarleirene består av 25 til 30 deltakere fra hele verden og 4-6 
stabsmedlemmer hvor 2-3 er fra vertslandet og 2-3 er internasjonale. På verdensbasis 
arrangerer CISV ca. 20 seminarleire per år. Leirene varer i 21 dager, og leirspråket er engelsk.  
Mer info på www.cisv.no  
 
Et stabsmedlem har ansvaret for: 

• planlegging av leiren sammen med lokallaget 
• praktisk tilrettelegging i løpet av leiren 
• planlegging av en aktivitet som skal gjennomføres sammen med en LMO (Like Minded 

Organization). 
• å bygge opp samhold og trygghet mellom stabsgruppen og deltakerne 
• å støtte og veilede deltakerne 
• å arbeide med gruppedynamikken i leiren 
• administrativt ansvar 
• kvalitetskontroll av leirens innhold 
• etterarbeid i form av evaluering og rapport til CISV Norge/International 

 
Alt arbeid gjøres frivillig uten betaling. 
 
 
Navn stabsmedlem deltok på nasjonal ledertrening dd.-dd.mm.yyyy 
 
 
 
Sted og dato  
 
 
 
 
                                      
Navn på den som attesterer 
Posisjon i CISV Norge   
CISV Norge 

http://www.cisv.no/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bekreftelse 
 
Navn leder, født dd.mm.yyyy, har i tidsrommet dd.mm – dd.mm.yyyy vært engasjert som 
delegasjonsleder i CISV sitt program for 14-15 åringer (Step Up). Delegasjonen bestod av fire 
ungdommer og de deltok på C-yyyy-nr Land/Fylkeslag   
 
CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for 
fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner. CISV driver 
sitt frivillige fredsarbeid med en overbevisning om at varig fred er mulig hvis grupper og 
individer lærer å leve sammen som venner. Nøkkelen til dette ligger for oss i å jobbe med barn 
og unge. CISV sine program tilbyr en rekke unike, fredsutdannende gruppeaktiviteter som 
bringer folk sammen og utvikler flerkulturell forståelse blant unge mennesker fra hele verden. 
 
En Step Up fokuserer på de litt eldre ungdommene og på en Step Up legges det opp til at 
ungdommene selv tar mer ansvar for planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene. 
Gjennom diskusjoner og aktiviteter fokuserer hver Step Up på et spesielt tema. Step Upene 
består av delegasjoner fra 9 land, altså 36 ungdommer, 9 ledere og 4-6 stabsmedlemmer. På 
verdensbasis arrangerer CISV ca. 30 Step Ups pr. år. Leirene varer i 23 dager, og leirspråket er 
engelsk.  
Mer info på www.cisv.no  
 
En delegasjonsleder har ansvaret for: 

• forberedelse av sin delegasjon 
• planlegging og gjennomføring av aktiviteter før og under leiren sammen med                          

ungdommene 
• å bygge opp samhold og trygghet innad i delegasjonen og i hele ledergruppen 
• å være det kjente "holdepunktet" for ungdommene 
• oppfølging av delegasjonen etter leiren 

 
I tillegg følger et stort ansvar med å overta rollen som foresatt for deltakerne i den tiden leiren 
varer. 
 
Alt arbeid gjøres frivillig uten betaling. 
 
 
Navn leder deltok på nasjonal ledertrening dd.-dd.mm.yyyy og nasjonal delegasjonstrening 
dd.-dd.mm.yyyy 
 
 
 
Sted og dato  
 
 
 
 
                                      
Navn på den som attesterer 
Posisjon i fylkeslag   
CISV Fylkeslag 

http://www.cisv.no/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bekreftelse 
 
Navn stabsmedlem, født dd.mm.yyyy, har i tidsrommet dd.mm – dd.mm.yyyy vært engasjert 
som stabsmedlem på C-yyyy-nr Land/Fylkeslag i CISV sitt program for 14-15 åringer (Step 
Up). Leiren hadde ca 50 deltakere.   
 
CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for 
fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner. CISV driver 
sitt frivillige fredsarbeid med en overbevisning om at varig fred er mulig hvis grupper og 
individer lærer å leve sammen som venner. Nøkkelen til dette ligger for oss i å jobbe med barn 
og unge. CISV sine program tilbyr en rekke unike, fredsutdannende gruppeaktiviteter som 
bringer folk sammen og utvikler flerkulturell forståelse blant unge mennesker fra hele verden. 
 
En Step Up fokuserer på de litt eldre ungdommene og på en Step Up legges det opp til at 
ungdommene selv tar mer ansvar for planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene. 
Gjennom diskusjoner og aktiviteter fokuserer hver Step Up på et spesielt tema. Step Up består 
av delegasjoner fra 9 land, altså 36 ungdommer, 9 ledere og 4-6 stabsmedlemmer. På 
verdensbasis arrangerer CISV ca. 30 Step Up pr. år. Leirene varer i 23 dager, og leirspråket er 
engelsk.  
Mer info på www.cisv.no  
 
Et stabsmedlem har ansvaret for: 

• planlegging av leiren sammen med lokallaget 
• praktisk tilrettelegging i løpet av leiren 
• oppfølging av og deltakelse i planlegging av leiraktivitetene 
• å bygge opp samhold og trygghet innad i ledergruppen 
• å arbeide med gruppedynamikken i leiren 
• administrativt ansvar 
• kvalitetskontroll av leirens innhold 
• etterarbeid i form av evaluering og rapport til CISV Norge/International 

 
Alt arbeid gjøres frivillig uten betaling. 
 
 
Navn stabsmedlem deltok på nasjonal stabstrening dd.-dd.mm.yyyy 
 
 
 
Sted og dato  
 
 
 
 
                                      
Navn på den som attesterer 
Posisjon i fylkeslag   
CISV Fylkeslag 

http://www.cisv.no/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bekreftelse 
 
Navn leder, født dd.mm.yyyy, har i tidsrommet dd.mm – dd.mm.yyyy vært engasjert som 
delegasjonsleder i CISV sitt program Youth Meeting for alder åringer. Delegasjonen bestod av 
antall barn og de deltok på Y-yyyy-nr Land/Fylkeslag   
 
CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for 
fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner. CISV driver 
sitt frivillige fredsarbeid med en overbevisning om at varig fred er mulig hvis grupper og 
individer lærer å leve sammen som venner. Nøkkelen til dette ligger for oss i å jobbe med barn 
og unge. CISV sine program tilbyr en rekke unike, fredsutdannende gruppeaktiviteter som 
bringer folk sammen og utvikler flerkulturell forståelse blant unge mennesker fra hele verden. 
 
En Youth Meeting er korte, regionale og temabaserte leirer og gir ungdom en mulighet til å 
utforske viktige interkulturelle tema. På Youth Meeting legges det opp til at ungdommene selv 
tar mer ansvar for planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene. Youth Meeting består av 
4-5  delegasjoner fra 5 land, altså 30 deltagere og 5 ledere, eller ca. 25 deltakere fra ulike 
land, og 3-4 stabsmedlemmer. På verdensbasis arrangerer CISV ca. 30 Youth Meetings pr. år. 
Leirene varer i 8 eller 15 dager, og leirspråket er engelsk.  
 
Mer info på www.cisv.no  
 
 
En delegasjonsleder har ansvaret for: 

• forberedelse av sin delegasjon 
• planlegging og gjennomføring av aktiviteter før og under leiren sammen med  

ungdommene 
• å bygge opp samhold og trygghet innad i delegasjonen og i hele ledergruppen 
• å være det kjente "holdepunktet" for ungdommene 
• oppfølging av delegasjonen etter leiren 

 
I tillegg følger et stort ansvar med å overta rollen som foresatt for deltakerne i den tiden leiren 
varer. 
 
Alt arbeid gjøres frivillig uten betaling. 
 
Navn leder deltok på nasjonal ledertrening dd.-dd.mm.yyyy og nasjonal delegasjonstrening 
dd.-dd.mm.yyyy 
 
 
 
 
Sted og dato  
 
 
 
 
                                      
Navn på den som attesterer 
Youth Meeting-komiteen 
CISV Norge 

http://www.cisv.no/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bekreftelse 
 
Navn leirleder, født dd.mm.yyyy, har i tidsrommet dd.mm – dd.mm.yyyy vært engasjert som 
leirleder på Y-yyy-nr Land/Fylkeslag i CISV sitt program Youth Meeting for alder åringer. Leiren 
hadde ca. 25/30 deltagere 
 
CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for 
fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner. CISV driver 
sitt frivillige fredsarbeid med en overbevisning om at varig fred er mulig hvis grupper og 
individer lærer å leve sammen som venner. Nøkkelen til dette ligger for oss i å jobbe med barn 
og unge. CISV sine program tilbyr en rekke unike, fredsutdannende gruppeaktiviteter som 
bringer folk sammen og utvikler flerkulturell forståelse blant unge mennesker fra hele verden. 
 
Youth Meeting er korte, regionale og temabaserte leirer og gir ungdom en mulighet til å 
utforske viktige interkulturelle tema. På Youth Meeting legges det opp til at ungdommene selv 
tar mer ansvar for planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene. Youth Meeting består av 
delegasjoner fra 5 land, altså 30 deltagere og 5 ledere, eller ca. 25 deltakere fra ulike land, og 
3-4 stabsmedlemmer. På verdensbasis arrangerer CISV ca. 30 Youth Meeting pr. år. Leirene 
varer i 8 eller 15 dager, og leirspråket er engelsk.  
 
Mer info på www.cisv.no  
 
Leirlederen er ansvarlig for arbeidet internt i staben og leirens drift. 
 
Leirleder har hoved- og koordineringsansvar for: 

• planlegging av leiren sammen med lokallaget 
• praktisk tilrettelegging i løpet av leiren 
• oppfølging av og deltakelse i planlegging 
• å bygge opp samhold og trygghet innad i ledergruppen 
• å arbeide med gruppedynamikken  i leiren 
• administrativt ansvar 
• kvalitetskontroll av leirens innhold 
• etterarbeid i form av evaluering og rapport til CISV Norge 

 
Alt arbeid gjøres frivillig uten betaling. 
 
 
Navn leirleder deltok på nasjonal stabstrening dd.-dd.mm.yyyy 
 
 
 
Sted og dato  
 
 
 
 
                                      
Navn på den som attesterer 
Posisjon i fylkeslag   
CISV Fylkeslag 

http://www.cisv.no/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bekreftelse 
 
Navn stabsmedlem, født dd.mm.yyyy, har i tidsrommet dd.mm – dd.mm.yyyy vært engasjert 
som stabsmedlem på Y-yyy-nr Land/Fylkeslag i CISV sitt program Youth Meeting for alder 
åringer. Leiren hadde ca. 25/30 deltagere 
 
CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for 
fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner. CISV driver 
sitt frivillige fredsarbeid med en overbevisning om at varig fred er mulig hvis grupper og 
individer lærer å leve sammen som venner. Nøkkelen til dette ligger for oss i å jobbe med barn 
og unge. CISV sine program tilbyr en rekke unike, fredsutdannende gruppeaktiviteter som 
bringer folk sammen og utvikler flerkulturell forståelse blant unge mennesker fra hele verden. 
 
Youth Meeting er korte, regionale og temabaserte leirer og gir ungdom en mulighet til å 
utforske viktige interkulturelle tema. På Youth Meeting legges det opp til at ungdommene selv 
tar mer ansvar for planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene. Youth Meeting består av 
delegasjoner fra 5 land, altså 30 deltagere og 5 ledere, eller ca. 25 deltakere fra ulike land, og 
3-4 stabsmedlemmer. På verdensbasis arrangerer CISV ca. 30 Youth Meeting pr. år. Leirene 
varer i 8 eller 15 dager, og leirspråket er engelsk.  
 
Mer info på www.cisv.no  
 
Et stabsmedlem har ansvaret for: 

• planlegging av leiren sammen med lokallaget 
• praktisk tilrettelegging i løpet av leiren 
• oppfølging av og deltakelse i planlegging av leiraktivitetene 
• å bygge opp samhold og trygghet innad i ledergruppen 
• å arbeide med gruppedynamikken i leiren 
• administrativt ansvar 
• kvalitetskontroll av leirens innhold 
• etterarbeid i form av evaluering og rapport til CISV Norge/International 

 
Alt arbeid gjøres frivillig uten betaling. 
 
 
Navn stabsmedlem deltok på nasjonal ledertrening dd.-dd.mm.yyyy 
 
 
 
Sted og dato  
 
 
 
 
                                      
Navn på den som attesterer 
Posisjon i fylkeslag   
CISV Fylkeslag 

http://www.cisv.no/

	Bekreftelse Seminarleir Stabsmedlem
	Bekreftelse

	Bekreftelse Step Up Leder, revidert
	Bekreftelse

	Bekreftelse Step Up Stabsmedlem,revidert
	Bekreftelse

	Bekreftelse Youth Meeting Leder, revidert
	Bekreftelse

	Bekreftelse Youth Meeting Leirleder
	Bekreftelse

	Bekreftelse Youth Meeting Stabsmedlem
	Bekreftelse


