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Nasjonale treningsseminar; deltagere og innhold
Lokalt:
Fylkeslagene i CISV Norge arrangerer lokal trening for stab, ledere, juniorledere,
deltakere og foreldre
Nasjonalt:
Leirstartseminar: November
Deltagere: Leirkomitéleder og ett stabsmedlem, fortrinnsvis leirleder, per leir skal
delta.
Innhold: På Leirstartseminar skal deltakere få trening i: Hva det vil si å arrangere leir,
rolle– og ansvarsfordelingfordeling i en leirkomité, hva som er fylkeslagets/lokallagets,
leirkomiteens og stabens rolle før, under og etter leir. Deltakerne skal også få
kjennskap til verktøy og guider relatert til leirarrangement.
Stabsseminar (STAS): Februar
Deltakere: Alle staber skal delta på STAS, uavhengig av tidligere
deltakelse. (Dersom det benyttes internasjonal stab se D-46-B om retningslinjer for
reiseutgifter internasjonale stabsmedlemmer).
Innhold: På STAS skal stabene få trening i: Konflikthåndtering, kommunikasjon,
risikohåndtering, informasjon om rollen som stab og noe programspesifikk
informasjon. De skal også få verktøy som hjelper dem med planlegging og
gjennomføring av leirarrangement.
Ledertreningsseminar (LTS): Mars
Deltakere: Alle ledere, juniorledere (JC) og stab skal ha deltatt på LTS for det
programmet de skal på. Om fylkeslaget ønsker det kan man delta igjen. I tillegg skal
Youth Meeting deltakere 16+ delta på LTS.
Innhold: På LTS skal deltakerne få trening i: Hva det vil si å være leder, kjennskap til det
spesifikke programmet, kjennskap til CISV, aktivitetsplanlegging, konflikthåndtering,
risikohåndtering, kommunikasjon, kulturell sensitivitet.
Youth Meeting trening (YMT): Mars
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Deltakere: Alle Youth Meeting delegasjoner 14-15 år, med leder, og leirledere på Youth
Meeting.
Innhold: På YMT skal deltagerne få trening i: Aktivitetsplanlegging, programspesifikk
informasjon, årets tema, kjennskap til CISV.
National Junior Camp (NJC) Påske:
Deltakere: Alle Seminarleirsdeltakere skal delta. Andre fra 10. klasse til 3. klasse på
videregående er også velkomne.
Innhold: På NJC får seminarleirsdeltakere trening i: Introduksjon til CISV,
programspesifikk informasjon, konfliktløsning, kulturell sensitivitet, kommunikasjon,
leirregler, risikohåndtering og programspesifikk aktivitetsplanlegging.
Seminarleirsdeltakere og øvrige deltakere får trening i: Planlegging- og gjennomføring
av aktiviteter, introduksjon til fredsutdanning.
Step-Up delegattrening (SUDT): April
Deltakere: Alle Step-Up delegasjoner med leder. Skulle leder ikke være på plass, skal
fylkeslaget sende en stedfortreder.
Innhold: På SUDT skal deltakerne få trening i: Aktivitetsplanlegging, programspesifikk
informasjon, årets tema, kjennskap til CISV.
Leirlederseminar: Mai
Deltakere: Alle norske leirledere skal delta. Ved bruk av internasjonal leirleder, skal et
norsk stabsmedlem være stedfortreder. Hvis leirleder ikke kan delta skal man sende et
annet stabsmedlem som stedfortreder.
Innhold: Leirlederseminaret skal være et forum hvor årets leirledere skal treffes for
erfaringsutveksling og idéutveksling rundt programmer og forberedelser.
Nettverk, Engasjement og Oppfølgingsseminar (NEO): September
Deltakere: Seminarleirsdeltakere, YouthMeeting deltakere 16+, IPP deltakere, ledere,
juniorledere og stab inviteres, og bør delta på NEO.
Innhold: NEO skal være et forum hvor deltakerne skal få bygge nettverk, få oppfølging
og lysten til videre engasjement i organisasjonen.
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