
Leiðbeiningar fyrir leiðtoga á mótum 

Leiðtogar á mótum á vegum Barna- og unglingastarfs Hjálpræðishersins eru 

fyrirmyndir og vegna stöðu sinnar sem leiðtogi eru þeir einnig fulltrúar 

Hjálpræðishersins, sérstaklega BUH. Í slíkri stöðu er mikilvægt að vera 

meðvitaður um það hvernig á að koma fram við börn og unglinga sem maður er 

leiðtogi fyrir og einnig hvernig koma á fram við aðra leiðtoga. Þessar 

leiðbeiningar eru skrifaðar til að auðvelda þetta.  

 

LEIÐTOGASAMNINGUR MILLI BUH OG _____________________. 

Sem ágyrgðarmaður mótsins _____________________  er búist við að þú: 

 

- Berir ábyrgð á því að allir leiðtogar og aðstoðarleiðtogar skrifi undir 

leiðtogasamning.  

- Berir ábyrgð á því að til sé viðbragðsáætlun við neyðartilvikum.  

 

  

 

 

Staður og dagsetning__________________ 

 

Undirskriftir  

 

___________________________ __________________________________ 

Fyrir BUH     Aðstoðarleiðtogi 

 

 

 

Leiðbeiningar fyrir leiðtoga á mótum 



Leiðtogar á mótum á vegum Barna- og unglingastarfs Hjálpræðishersins eru 

fyrirmyndir og vegna stöðu sinnar sem leiðtogi eru þeir einnig fulltrúar 

Hjálpræðishersins, sérstaklega BUH. Í slíkri stöðu er mikilvægt að vera 

meðvitaður um það hvernig á að koma fram við börn og unglinga sem maður er 

leiðtogi fyrir og einnig hvernig koma á fram við aðstoðarleiðtoga. Þessar 

leiðbeiningar eru skrifaðar til að auðvelda þetta.  

 

LEIÐTOGASAMNINGUR MILLI BUH OG _____________________. 

Sem leiðtogi á _____________________ er búist við að þú: 

- Játir kristna trú. 

- Sért góð fyrirmynd með tilliti til bæklingsins Í öruggum höndum 

- Notir ekki tóbak eða áfengi á mótinu.  

- Takir áskorun og hugsir um þinn eigin lífsstíl.  

- Takir þátt á leiðtogafundum mótsins og hafir lesið þau gögn sem eru 

send út fyrir mótið.  

- Deilir ekki herbergi með leiðtoga af gagnstæðu kyni nema um hjónaband 

sé að ræða.  

- Sýnir fram á sakavottorð til að vinna með börnum og unglingum 

- Sýnir mótsstjóra og öðrum leiðtogum virðingu og hollustu 

- Virðir þagnarskyldu.  

-  

Staður og dagsetning__________________ 

Undirskriftir  

 

___________________________ __________________________________ 

Fyrir BUH     Leiðtogi  



Leiðbeiningar fyrir leiðtoga á mótum 

Leiðtogar á mótum á vegum Barna- og unglingastarfs Hjálpræðishersins eru 

fyrirmyndir og vegna stöðu sinnar sem leiðtogi eru þeir einnig fulltrúar 

Hjálpræðishersins, sérstaklega BUH. Í slíkri stöðu er mikilvægt að vera 

meðvitaður um það hvernig á að koma fram við börn og unglinga sem maður er 

leiðtogi fyrir og einnig hvernig koma á fram við aðstoðarleiðtoga. Þessar 

leiðbeiningar eru skrifaðar til að auðvelda þetta.  

 

 

LEIÐTOGASAMNINGUR MILLI BUH OG _____________________. 

Sem aðstoðarleiðtogi á _____________________ er búist við að þú: 

- Sýnir kristinni trú, starfi Hjálpræðishersins og meðlimum hans virðingu og 

hollustu.  

- Sért góð fyrirmynd með tilliti til bæklingsins Í öruggum höndum 

- Notir ekki tóbak eða áfengi á mótinu.  

- Takir áskorun og hugsir um þinn eigin lífsstíl.  

- Takir þátt á leiðtogafundum mótsins og hafir lesið þau gögn sem eru 

send út fyrir mótið.  

- Deilir ekki herbergi með leiðtoga af gagnstæðu kyni nema um hjónaband 

sé að ræða.  

- Sýnir fram á sakavottorð til að vinna með börnum og unglingum 

- Sýnir mótsstjóra og öðrum leiðtogum virðingu og hollustu 

- Virðir þagnarskyldu. 

 

 

Staður og dagsetning__________________ 

 

Undirskriftir  

 

___________________________ __________________________________ 

Fyrir FAbU     Aðstoðarleiðtogi 


