
Modulkurser 
 

Dette er DIN mulighed for at sammensætte din egen kursusweekend, 

med små, koncentrerede moduler.  
 

 

Leder 1 (Hele weekenden) 

Du har været på introkursus og et grenkursus eller du har tilsvaren-

de viden, og du har et par års ledererfaring.  

Der arbejdes bl.a. med gruppearrangementer, oprykning af med-

lemmer, konkurrencer i spejderarbejdet, forkyndelse, nye medlem-

mer i gruppen, ledelse, teamtræning, konfliktløsning, kommunikati-

on og hvad er en spejder. Der arbejdes i patruljer og her vil patrul-

jeånden kunne mærkes.  

Kurset er et holdnings kursus hvor du selv bidrager til resultatet og 

dermed udvikler din lederrolle. Derfor er kurset absolut relevant for 

den ”ældre” leder i gruppen. 
 

 

Grenkursus for bæverledere 2 (hele weekenden) 
For dig som er bæverleder. Du har været på Gren Bæver 1 

Kurset giver en udvidet viden om lederarbejdet i bæverflokken. På 

kurset gennemgås nyt spændende arbejdsstof, ide- og fantasiram-

mer og arbejdsmetoder for bæveralderen. 

 

 

Grenkursus for Ulveledere (hele weekenden) 

 Dette kursus er målrettet ulveledere.  

Formålet med dette kursus er give specifik viden om såvel arbejds-

stof som metoder til at bruge stoffet.  

Kurset giver indblik i brug af junglebogen, brug af junglestoffet, og 

at få arbejdstræet til at passe på ulvene i gruppen derhjemme. Der 

vil også være ideer til at afholde fuldmånemøder. Deltagerne bliver 

fortrolige med brugen af korpsets og egne forkyndelsesmaterialer.  

Kort sagt er dette et kursus såvel for den gamle som for den helt 

nye ulveleder.  

Vinter-Udeaktiviteter 

Få alle de sjove, skæve og 

spændende ideer til årstiden  

 

Er der Liv i Vinterskoven? 

Hvad rører sig derude når un-

derskoven er dækket med sne, og 

alle træerne står nøgne uden blade?  
 

Lørdag formiddag 

        Leder for børn med særlige behov 

Oplægget omhandler det at være leder for børn med 

særlige behov. Der introduceres bl.a. til diagnoserne 

ADHD og Aspergers syndrom/Autisme. Et lynkursus i 

hvilke muligheder vi har, for at støtte op omkring 

børn med særlige behov. Der vil være mulighed for 

at deltagerne medbringer historier/dilemmaer 

”hjemmefra”, som kan debatteres.  

Lørdag Eftermiddag  

     Lejrlir 

Få ideerne til det der 

ekstra blær på lejrpladsen. 

Lejrbrusebad, vandvarmer 

osv.  

Smedeværksted  

Smed mens Jernet er varmt - Til dem 

der gerne vil bøje jern uden at træne i 

forvejen.  

 

Brandslukning og Sikkerhed i Lejren 

Hvordan sikrer man sin lejrplads?, hvor 

hurtigt brænder eksempelvis et telt? og 

Hvordan slukker man en brand når den 

er igang?  

Søndag formiddag 

Kursus-Kursus (Lørdag+søndag) 

Her er inspirationskurset til dig, der gerne vil være en 

dygtigere leder, men ikke helt har styr på, hvilke tilbud, 

der er på markedet eller dig, der er med til at prioritere 

kursusmidlerne i gruppen.  

I løbet af kurset udsættes deltagerne for elementer, 

plukket fra korpsets forskellige kurser. På praktisk vis får 

kursisten,  det fulde overblik over, hvordan kurserne hos 

KFUM-spejderne hænger sammen og kender til, hvilke 

kompetencer de enkelte kurser, har til formål at forbed-

re.  

 


