
 

 

Ny utdanning: NLS ungdomsleder! 
Vi ønsker å invitere deg til vår nye utdanning for ungdommer i alderen 13-26 år. 

Utdanningen passer for deg som ønsker en eller flere av følgende: 

• Jobbe som assistent i din lokale klubb/krets 

• Være ambassadør og frivillig for Norges Livredningsselskap (NLS) 

• Stå på stand for Norges Livredningsselskap (NLS) 

• Hjelpe til med å arrangere leir/treninger/samlinger for Norges Livredningsselskap 
(NLS) 

Utdanningen vil inneholde deler som inngår i andre av NLS sine utdanninger. Dette er 
derfor en fin start dersom du har tanker om å bli NLS instruktør i framtiden. 
 

GRATIS 
Vi har fått støtte til utdanningen gjennom LNU Aktivitetsstøtta. Reise, opphold og mat 
dekkes derfor slik at du skal kunne delta.  

 
Dato: Lørdag 27. april og søndag 28. april 
Sted: Vi har base og overnatting for de som trenger det på Anker Hotell i Oslo. 
(Dette må oppgis i påmeldingen). NB: Begrenset antall plasser. 
 

Utdanningen gir deg opplæring i å stå på stand, gjennomføre samlinger, undervise andre i 
forskjellige aktiviteter rettet mot livredning, selvberging og svømming osv. Vi 
gjennomfører pilotprosjektet av utdanningen i en helg hvor vi også blander inn sosiale 
aktiviteter.  
 
Helgen skal bestå av faglig påfyll innen forskjellige temaer vi mener er viktig i vårt 
drukningsforebyggende arbeid og for at du skal være bedre rustet til arbeidsoppgavene 
nevnt over. Denne utdannelsen skal gjøre det lettere for deg bidra i arbeidet til 
organisasjonen og spesielt barne- og ungdomskomiteen (BU) sitt arbeid. 

Team buildings-aktiviteter kommer til å bli en viktig del av helgen. Vi fokuserer på dette 
for å sikre at alle skal trene på å jobbe bra sammen i andre prosjekter, som et godt 
lederteam.  

Utdannelsen er også positiv å viss til i din CV, når du søker jobb. 
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PÅMELDING 
Dersom dette er noe for deg, så meld deg på ved å sende en mail til: bu@livredning.no 
Frist! 25.03.19  

Mailen må inneholde: Navn, epost, telefonnummer og om du trenger overnatting og ca. 
hvor mye reisen din koster.  

Husk: vi har begrenset med plasser, førstemann til mølla gjelder. 

 

Program for helgen ser foreløpig slik ut: 
 

Lørdag: 

09.00 – oppmøte, åpnings presentasjon med 
program. 

09.10 – Vi blir kjent (team building)  

09.30 – 12:30 Ungdomsleder utdannelse 

12.30 – Lunsj 

13.30 –17:00 Ungdomsleder utdannelse 

18.30 – Middag med underholdning, quiz og andre 
aktiviteter. 

 

 

Søndag:  

09.00 – Team building 

10.00 –12:30 Ungdomsleder utdannelse +  
Arbeid i grupper – workshop  
12.30 – Lunsj 

13.30 – 14:00 Reise NIH  

14:15 – 17:00 Svømmehallen NIH, Aktiviteter i 
Svømmehallen, Ungdomsleder utdannelse  

17:15 – 17:30 Evaluering av helgen. 

17:30 – Middag 

18.30 – Hjemreise 

 

 

 

 

 


