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R 25/17 Diskussjonssak ulike regler i CISV Internasjonal og CISV Norge om krav til 
Camp Director. 
 
 
Bakgrunn: 
Sentralstyret i CISV Norge ble i høst gjort oppmerksomme på at reglene til CISV Norge og 
reglene fra CISV Internasjonal er ulike når det gjelder kravene til Camp Director.  
 
I CISV Norge har vi i info-file ‘D-46-A Kriterier for utvelgelse og sammensetning av 
stab’  følgende regler for leirleder: 
 
« a) Leirleder må være erfaren CISV'er. 
b) Leirleder må ha deltatt som stab på leir før. Unntak fra dette må søke om spesiell 
dispensasjon. 
c) Leirleder må beherske engelsk godt. 
d) Leirleder må ha gode samarbeidsevner og være vant til å administrere.»  
 
 
I Village Programme Guidene finner man at CISV Internasjonal skriver: 
 
« It is strongly recommended that at least 1 staff member has prior experience as a Village 
leader or staff and/or have attended Village training at a Regional Training Forum.”  
 
Det er lignende formuleringer for de andre programmene.   
 
 
Reglene i CISV Norge er altså strengere enn hos CISV Internasjonal. Vi krever at leirleder skal 
ha deltatt som stab på leir før, men  hos CISV internasjonal er ikke dette et krav.  
 
Sentralstyret antar at kravet fra CISV Norge sin side er fremsatt for å sikre kvaliteten på 
programmer i Norge. Sentralstyret vet at det ofte er vanskelig for lagene i Norge å finne 
leirleder, og at dette gjør at man ofte har Internasjonal stab som leirleder. Derfor ønsker 
sentralstyret en diskusjon rundt dette kravet.  
 
Momenter til diskusjon: 
- Vil det være bedre for lagene i CISV Norge hvis man endrer kravene til leirleder innad i CISV 
Norge til å følge CISV Internasjonal sine formuleringer?  
-Vil en endring i kravene føre til dårligere kvalitet på programmene våre?  
-Hvorfor er det vanskelig å få noen til å være leirleder?  
 


