Femti unge speidere på PEFF kurs
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Asker og Bærum krets av Norges Speiderforbund arrangerte i helgen PEFF kurs for femti
unge speidere. Kretsens hytte Grønland i Vestmarka var samlingssted for speiderne.
PEFFkurs er et eget kurs for patruljeførere og -assistenter som skal hjelpe speiderne å utvikle
ferdigheter som trengs for å legge opp egne patruljemøter og turer.
Det er første gang kretsen har hatt så mange speidere på kurs samtidig og prosjektleder for
kurset Tor Bergersen er stolt over at så mange speidere var samlet på Grønland i helgen.
Kretsen merker en jevn økning av gutter og jenter som
ønsker å starte i en speidergruppe, og når antallet av
medlemmer øker er det viktig å utdanne patruljeførere og
–assistenter. PEFFkurs er det første lederkurset man kan
ta i speideren.
Kretsen ønsker at speiderne som deltar på kurs skal ha en
positiv opplevelse og kursstaben som bestod av syv
speiderledere vartet opp med tacomiddag på lørdag,
suppe til aftens etter leirbål. Og å få måltidene servert på
bord med duker og levende lys, litt annerledes enn
speiderne er vant til under en patrulje eller troppstur.
Søndag ettermiddag kunne femti unge speidere motta
diplom og merker for vell gjennomført kurs.
PEFFkurset er delt inn i tre deler hvorav første del
omfatter, hva er speiding, speiderhistorie,
speidermetoden, speideridealer og patruljesystemet.
Patruljebygging og patruljesærpreg. Peffens og assens rolle. Langsiktig planlegging,
terminliste. Planlegging og gjennomføring av et patruljemøte med fokus på struktur og
rammer. Hjelpemidler og ressurser. Treningsprogrammet. Hvordan lærer vi – forutsetninger
og metoder. Informasjon og kommunikasjon. Planlegging og gjennomføring av et
patruljemøte med fokus på faglig innhold. Problemløsning i patruljen.

Neste del av PEFFkurs vil foregå på våren i 2012 og her skal kursdeltakerne finne fram til
leirplass ved hjelp av kart koordinater oppgitt ved oppmøte. Da blir det en skikkelig speidertur
med mye praksis avslutter Tor Bergersen.

