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Patruljelederkursus 
Marselis Distrikt 

16. til 18. marts 2018 



Vil du være patruljeleder eller –assistent? Måske er du det 
allerede, men vil lære mere? Kom med på Patruljelederkursus. 

Marselis Distrikt inviterer spejdere fra 5. klasse og opefter til Patruljelederkursus i 
weekenden 16. til 18. marts 2018. Her lærer du, hvordan du bliver bedre til at arbejde i 
en patrulje, og hvordan du selv bliver en god patruljeleder og -assistent. 

Hvad lærer du på Patruljelederkursus? 
På Patruljelederkursus lærer du, hvordan du bliver en god patruljeleder og -assistent. Du 
får værktøjer til at planlægge og afholde et patruljemøde og lærer, hvordan du får en god 
idé og bruger den til et spejdermøde eller på en weekendtur. 

Derudover bliver du klogere på, hvordan en patrulje fungerer. Har du eksempelvis tænkt 
over, hvordan du får alle i patruljen med, når I skal løse en opgave?   

Men vigtigst af alt skal vi have en sjov weekend, hvor du møder nye og gamle 
spejdervenner fra resten af distriktet. Altsammen mens du lærer nyt om spejderarbejdet 
og prøver kræfter med forskellige spejderaktiviteter. 

Praktisk 
Sted: Paradishytte, Silkeborg 
Tidspunkt: 16. marts kl. 19.00 til 18. marts kl. 14.00 
Pris: 350 kroner 

Tilmelding 
Tilmelding sker gennem flexbillet. Du finder den her: 
https://flexbillet.dk/marselis-distrikt 

Vi vil gerne have din tilmelding senest 20. februar 2018. 

To moduler 
Patruljelederkurset er inddelt i to moduler, så der er udfordringer for alle. Din 
spejderleder kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilket modul der passer bedst til dig. 

Modul 1 
Er du ny patruljeleder/-assistent? Måske vil du 
gerne være det. Du har ikke deltaget på Roland 1 
eller Roland 2, men vil gerne lære mere om, 
hvordan patruljearbejdet fungerer. 

På Modul 1 lærer du om 
- Spejdermetoden 
- Hvad er en god leder 
- Teamwork 
- Kommunikation 

Modul 2 
Er du allerede patruljeleder/-assistent? Du har 
været det i noget tid og har deltaget på Roland 1 
og/eller Roland 2, men vil gerne blive endnu 
dygtigere til at være leder/assistent. 

På Modul 2 lærer du om 
- Konflikthåndtering 
- Patruljearbejdet 
- Hvorfor er du spejder 

Er du i tvivl om, hvilket modul som passer bedst 
til dig, eller har du spørgsmål til weekenden, så 
spørg din spejderleder. 


