
Utdanningskomiteen 
Arbeidsåret 2015 

!
Komiteleder: Katherine Pedersen 
Komitemedlemmer: Sandra Eldegard, Mikkel Stokke, Per-Helge Silseth !
Del 1: Faste arbeidsoppgaver 
dette er oppgaver som går igjen fra år til år og er nedfelt i komiteens/koordinatorens 
arbeidsbeskrivelse !

*Per dags dato vet vi ikke hvor de som skal være stab reiser fra, dermed er reisekostnadene 
vanskelig å forutse. Vi vil fokusere på å innhente staber i samme region, og å gjøre 
reisekostnadene så lave som mulig.  !!!
Del 2: Strategiske satsinger 
● her skal komiteen/koordinatoren velge ut noen av de mål/tiltak som den vil jobbe 

videre med i arbeidsåret 2015. Disse målene/tiltakene er formulert for nasjonalt plan i 
strategi- og handlingsplan 2013-2015 og vedtatt av landsmøtet. !

Lokal kompetanseheving !
Mål: Utvikle guide for lokal ledertrening 

Oppgave Ansvarlig Budsjett Planlagt Merknad/
Gjennomført

Reise på januarseminaret Komiteen 3000 10-11. januar

STAS Katherine 3000* 6.-8. Februar

Arrangere LTS Vest og LTS 
Øst

Sandra, 
Mikkel

9000* 6.-8. og 13.-15. 
mars

Landsmøtet Katherine 1500 24.-26. april

Overlappingsseminaret Komiteen 3000

Arrangere NEO Komiteen 4500 19.-21. 
september

Høstmøtet Komiteen 3000 24.-26. oktober

Hva? Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført

Tiltak 
1

Innhente informasjon om 
behov og best practices på 
seminarer og ved hjelp av 
spørreskjema.

Komitee
n 

NEO, 
Høstmøtet. 
Innen 1. 
november.

Tiltak 
2

Bearbeiding av innhentet 
informasjon og utarbeiding av 
disposisjon.

Komitee
n

november



!!
Mål: Bruke CISV Norges TTT-sertifiserte ledertrenere som en ressurs i lokal og 
nasjonal leder- og stabstrening.  

!!!
Satsing på medlemmer fra 16 til 21 år. !
Mål: Engasjere en juniorstab til LTS Øst og Vest. 

Tiltak 
3

Sende første utkast på høring 
hos andre komiteer og 
fylkeslag.

0 1. mai 

Tiltak 
4

Redigering av innhold etter 
tilbakemeldinger. Ferdigstilles 
innen 1. august 2015.

Komitee
n

0 1.juni-1.augus
t

Hva? Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført

Tiltak 
1

Sende ut mail hvor vi 
informerer om datoer for 
nasjonale seminar for 2015, og 
oppmuntre til deltakelse. 

Katherin
e

0 Innen 1 
oktober.

Tiltak 
2

Sikre at alle tidligere TTT-
deltakere får informasjon om 
re-sertifisering og oppfordres 
til å re-ertifisere seg. 

Katherin
e og Per-
Helge.

0 Kontinuerlig, 
januarmøtet

Tiltak 
3

Innhente informasjon om 
hvem som er ansvarlig for 
ledertrening i hvert fylkes- og 
lokallag, for å informere dem 
om hvem vi er og hva vi kan 
bidra med. 

Katherin
e og Per-
Helge.

0 innen 14. 
november

Hva? Ansvarli
g

Budsjet
t Planlagt Gjennomført

Tiltak 
1

Utlyse muligheten til å være 
juniorstab på LTS gjennom 
CISV sine nettsider og e-post 
til årets JCer. Forbeholdt dem 
som var JC året før LTS skal 
arrangeres. 

Sandra 
og 
Mikkel

0 21. september 
(slutten av 
NEO) 
Søknadsfrist: 
10. november

Tiltak 
2

Intervjue kandidater Sandra 
og 
Mikkel

0 Innen 1. 
desember



*Per dags dato vet vi ikke hvor de som skal være stab reiser fra, dermed er 
reisekostnadene vanskelig å forutse. Vi vil fokusere på å innhente staber i samme 
region, og å gjøre reisekostnadene så lave som mulig.  

Tiltak 
3

Involvere og følge opp de som 
får tilbud om plassen i 
planleggingsprosessen frem 
mot LTS, gjennom tildeling av 
spesifikke oppgaver og 
deltakelse på stabsmøter. 

Sandra 
og 
Mikkel

1000* fra 10. januar 
til endt LTS.


