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Arbeidsbeskrivelse for Utdanningskomiteen  

(Leder + 5 medlemmer) 

Utdanning-, kvalitet- og treningskomiteens hovedansvar er å sørge for at organisasjonens 
deltakere, ledere og stab har den nødvendige kompetansen for å delta på internasjonale, 
nasjonale og lokale programmer. Komiteen har ansvar for administrering som innebærer å 
koordinere nasjonale seminarer og treninger, legge til rette for deltaker- og lederutvikling i 
lagene med fokus på å motivere 16-18-åringer til å bli ledere og ledere til å bli stab, og å sørge 
for at CISV Norge har nok kvalifiserte trainers/kursholdere. Gjennomføringen av 
utdanningsinnholdet er ansvaret til pool of trainers, men skal være et samarbeid med 
komiteen.  
 
Leder rapporterer til utviklingsansvarlig i sentralstyret og har kontakt med kontoret.  
 
E-postadresse til komitéleder er: education@no.cisv.org 
E-postadresse til alle komitémedlemmer er: education.list@no.cisv.org 
 
Arbeidsoppgaver 

1. Nasjonale seminarer og treninger i samarbeid med programkomiteen.  
 

o Koordinere, kvalitetssikre og evaluere nasjonale trenings- og 
utdanningsseminarer i CISV Norge.  
 
(Pr. høst 2018 er disse:  

- NEO 
- Leirstartseminar 
- Bolk om lokal ledertrening (HM) 
- STAS 
- LTS Øst 
- LTS Vest 
- LTS 3 
- NJC 
- SUDT Vest 
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- SUDT Øst 
- SUDT 3 
- YMT 
- Leirlederseminar) 

 
o Sørge for at informasjon om seminarene når målgruppene i samarbeid med 

informasjonskomiteen, program og fylkes-og lokallag. 
o Lage, oppdatere og videreutvikle standarder og maler for alle seminarene.  
o Logistikk rundt arrangementene: booking av lokaler, mat, nøkler.   

 
2. Legge til rette for deltaker- og lederutvikling i lagene  

 
o Utarbeide utdanningsverktøy i samarbeid med pool of trainers for lokal 

ledertrening 
o Oppdatere og holde en oversikt over all utdanningsverktøy som lagene kan 

bruke.  
 

3. Ha ansvar for at CISV Norge har nok kvalifiserte og sertifiserte trenere.  
o Samarbeide med andre National Associations om seminarer og treninger.  
o Promotere og sende medlemmer i CISV Norge på TTT årlig.  
o Holde en oversikt over alle sertifiserte trainers som kan være stab på nasjonale 

seminarer.  
o I samarbeid med programkkomiteene sørge for at det er nok trainer med 

programspesifikt fokus  
 
Deltakelse på arrangement 

o Overlappingsseminar - Hele komiteen 
o Høstmøtet - Hele komiteen 
o Januarmøtet - Hele komiteen 
o Landsmøtet - Leder deltar 
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