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Lederavtale for Frelsesarmeens speidere 
tilsluttet Frelsesarmeens barn og unge og Norges Speiderforbund 

 

 

 

 
Frelsesarmeens speidere sitt overordnede mål er å bringe evangeliet om Jesus Kristus til barn og 

unge. FAS’ oppgave er å utruste barn og unge til å bli alt de kan bli i møte med Gud, seg selv og andre 

mennesker. Formålsparagrafen til Norges speiderforbund sier at speideren arbeider for å utvikle 

selvstendige og ansvarsbevisste mennesker.  

 

Dette gjøres gjennom å se barn og unges behov og utviklingspotensial, ved å gi dem en trygg arena 

for å søke egen tro og erfaringslæring i samarbeid med andre. Den lokale speiderlederen spiller en 

sentral rolle i dette arbeidet. Ved å bidra som speiderleder gjør du en viktig og positiv innsats for det 

lokale, men også nasjonale og internasjonale, samfunnet. 

 

Norges speiderforbund forplikter seg til å tilby den nødvendige lederutdanningen, slik at lederen kan 

få oppfylt sine behov og plikter i denne sammenheng. Speiderlederen forplikter seg videre til å 

gjennomgå opplæring som er nødvendig for hans/hennes lederverv, og å legge opp arbeidet i 

overensstemmelse med prinsippene for program og ledelse. 

 

FAS ønsker at alle barn og unge som deltar i våre aktiviteter skal bli møtt, sett og føle seg trygge. 

Derfor skal alle frivillige over 15 år med regelmessig lederansvar i våre barne- og ungdomsaktiviteter 

underskrive denne lederavtale og levere politiattest. ( Alle voksne som deltar på leir/turer over 3 

eller flere sammenhengende dager eller 3 eller flere ganger i løpet av terminen skal også ha 

politiattest)  
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Lederavtale for Frelsesarmeens speidere 
tilsluttet Frelsesarmeens barn og unge og Norges Speiderforbund 

 

• Jeg er lojal mot Frelsesarmeen kristne verdigrunnlag 

• Jeg vil bidra til å bygge åpne og trygge fellesskap 

• Jeg vil møte alle deltakere og ledere med respekt 

• Jeg skal ikke misbruke min posisjon til å utnytte eller krenke andre. 

• Jeg vil melde fra om mistanke om grenseoverskridende adferd. 

• Jeg vil følge det ovenstående også på sosiale medier  

• Jeg er innforstått med at alt av aktiviteter og arrangement i regi av FAS er rusfrie. 

• Jeg har gjennomført lederstart og e-læringskurset Trygg i FAbU. 

• Jeg vil følge Norges Speiderforbund sine lover og retningslinjer, og  

Frelsesarmeens speidere sine vedtekter 

 
Navn på ny leder med blokkbokstaver:__________________________________________________ 
 
 
Dato: __________Underskrift ny leder: __________________________________________________ 
 
       
Godkjenning som leder i Frelsesarmeens speidere 
 
Dato:__________ Underskrift gruppeleder:_______________________________________________ 

 
 
Dato:__________ Underskrift korpsleder(menighetsleder):__________________________________ 
 
 
Tilleggserklæring 
Signeres av leder som skal ha en av følgende lederstillinger, sett kryss: 
         Enhetsleder                  Gruppeleder                     Korpssjef /visekorpssjef 
 
Jeg bekjenner meg til den kristne tro og søker ved Guds hjelp å være et forbilde i holdning og 
handling for de jeg skal lede. 
 
Dato:__________  Navn m blokkbokstaver: ______________________________________________ 
 
Underskrift:________________________________________________________________________
    

 
Vi ønsker deg velkommen som leder, og  

ønsker deg Guds velsignelse i din lederoppgave! 
 

Kopi av avtalen skal sendes til fas@frelsesarmeen.no 


