Ryvarden krets
Invitasjon til emnekveld: Trygge og inkluderende møter
Målgruppe:

Rovere og ledere, men vi tilrettelegger slik at speidere også kan være med

Tid:

Fredag 2. februar 2018

Sted:

Speiderhuset på Åkra, Karmøy (Vestre Karmøyveg 375)

Påmelding:

På e-post til post@ryvardenkrets.no
Påmeldingsfrist er søndag 28. januar

Pris:

Kr. 250,- pr. person (gruppa faktureres samlet)

Det inviteres med dette til emnekveld med temaet Trygge og inkluderende møter. Sted er speiderhuset på Åkra
og oppstart er kl. 19:30. Oppmøte fra kl. 19:00. For de som skal være med på kretstingets årsmøte dagen etter,
så blir det mulig å overnatte innendørs på bedehuset. Her følger litt informasjon om kveldens tema.
Speideren ønsker å være en attraktiv arena for læring og utvikling av barn og unge. Hvis vi skal lykkes med
dette, må aktivitetene våre være inkluderende og trygge. Det finnes mange mange barn som av en eller annen
grunn føler seg utenfor på skolen eller på en del populære fritidsaktiviteter. Hvordan vi i speideren møter disse,
og alle andre barn og ungdommer, er avgjørende for om de blir hos oss, og dermed får oppleve det fine
fellesskapet vi er så stolte av. Lederne våre skal være til stede for barn og ungdommer når de har behov for å
bli sett eller hørt. Samtidig må vi arbeide aktivt for at det ikke skjer ekskludering, mobbing, vold eller andre
typer overgrep i forbindelse med speideraktiviteter. Vi må fokusere på hvordan bevisstgjøring rundt verdier
som åpenhet, inkludering, trygge voksne, vennskap og respekt kan brukes som forebyggende tiltak i arbeidet
mot alle typer ukultur og overgrep. Emnekvelden inneholder:
-

Rellevant informasjon, om hvordan møte speidere med ekstra utfordringer

-

Erfaringsdeling

-

Mat

-

Øvelser i konfliktløsing

-

Leirbålsprat

De som ønsker å overnatte må ha med liggeunderlag og sovepose.
Ansvarlig for kurset er Utvalg speiding v/Ingeborg Stokkenes. Spørsmål om kurset kan rettes til
ingeborgalise@live.no eller til kretssekretær.

Speiderhilsen
Utvalg speiding

www.ryvardenkrets.no | post@ ryvardenkrets.no | c/o Espen Fosse, Postboks 3, 5555 Førde i Hordaland

