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Mættir: Ólafur Proppé, Björk Norðdahl, Eygló V. Biering, Víking Eiríksson, Dagbjört Brynjarsdóttir
Forföll boðuð: Guðrún Häsler
1. Endurmat á skrefi 1. þann 16. janúar 2016
a. Námskeiðið gekk í heild mjög vel - Nauðsynlegt að gera myndskýringar á
uppbyggingunni og hugtök er kemur að sveit, flokk og fundir mismunandi hópa.
Vinna í því að klára það til að útdeila til nema á 2. skrefi í formi til að líma inn í
leiðarbækurnar (Dagga útbýr). Ítreka við fólk að það lesi kjarnann á milli skrefa.
Skipulag námskeiðsins orðið gott - Höldum því fyrir áfram.
2. Undirbúningur fyrir skref 2. þann 20 febrúar 2016
a. Unnið með ítarlegu dagskránna og fyrirlestrum skipt á milli leiðbeinenda. Umræður
um orðalag og skýringar. Senda út dagskrá tímalega til þátttakenda með
blaðsíðutölum fyrir fólk til að setja sig inn í efnið.
3. Moodle sem verkfæri við Gilwell-leiðtogaþjálfun
a. Björk útbjó góðar leiðbeiningar fyrir nemendur til að skrá sig inn. Erum á réttri leið.
4. Framhaldsnámskeið á vorönn (leiðbeinendanámskeið)
a. Hugmynd að dögum: 5. mars og 9. apríl.
Ólafur búin að setja upp hugmynd að dagskrá. Búin að spyrja Halldóru Hinriks hvort
hún er til í að stjórna námskeiðinu.
5. Málefni fullorðinna skáta
a. Ólafur kynnti sínar þýðingar og því að hann hefur áhuga á að koma þessu af stað á
íslandi. Ólafur sendir á Stjórn BÍS álýktun/erindi frá Fræðsluráði um mikilvægi þess að
við förum að vinna með þessi málefni af meiri stefnu og styrk. Öðruvísi verður ekki
hægt að efla skátastarf í landinu.
6. Önnur mál
a. Félagsforingjafundur 13. febrúar
i. Ekkert erindi sem við erum með þar
b. Skátaþing 11-13. mars: Spurning um að hafa vinnustofu um málefni fullorðinna: Hvar
eiga fullorðnir heima í skátastarfi.
c. Framboðsmál: Viking Eiríksson býður sig ekki fram í fræðsluráð á næsta skátaþingi.
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