Velkommen til ledersamling!
Kjære alle sammen!
Endelig kan vi invitere til ledersamling med tema Trygg Oppvekst.
Tid: 20.-22.mai 2022 (fredag-søndag)
Vi legger opp til en hyggelig og lærerik helg på Gulsrud Leirsted ved Vikersund, ca. en times
kjøring fra Oslo.
Hugo og Rune vil introdusere grunntankene i Trygg Oppvekst og lede gruppearbeid. Det vil
bli lagt vekt på samtaler og refleksjon rundt temaer som tas opp i Trygg Oppvekst-gruppene.
Aktivitetskonsulent Mari vil introdusere Trygg! Dette er LNUs satsing for å støtte
medlemsorganisasjonenes arbeid med å forebygge og håndtere uønsket seksuell
overskridende adferd, trakassering og overgrep.
Det vil selvsagt også bli tid til avslapning, lek og gode samtaler.

Rommene, reisen, priser
Vi dekker opphold og reise for to personer fra hvert lokallag. Hvis det er flere fra ett lokallag
som ønsker å delta, er dere hjertelig velkomne, sjekk om det kan dekkes av laget eller
kretsen.
Pris pr. tilleggsperson for kost og losji for hele helgen er: 500 kr. Det faktureres i etterkant.
Reisekostnader dekkes etterskuddsvis.
Privatbil: kjøregodtgjørelse 3,50 kr. pr. km. og bompenger, bruk f.eks. Nafs ruteplanlegger.
Vi dekker ikke passasjerkostnad.
Offentlig kommunikasjon: Dekkes etterskuddsvis mot kvittering.

Finn frem til Gulsrud leirsted
Adresse: Gulsrudveien 20, 3370 Vikersund
Det går buss fra Drammen til Vikersund. Vi kan ordne med henting fra Vikersund bussterminal.
Hvis noen ønsker skyss og/eller hjelp til å finne noen å sitte på med, ta kontakt med oss, vi finner ut
av det, alle skal med!

Problemer/spørsmål ? e-post til juba@juba.org eller ring Eli: 900 44 362 eller Mari: 472 93 908

Rommene:
Leirstedet har hovedhus med 16 soverom, alle flersengsrom med felles toalett og dusj. I tillegg er det
én hytte med 5 soverom, alle med 4 senger samt én hytte med 8 soverom. Det er felles dusjer og
toalett i hyttene. Det finnes og en leilighet med 4 soverom der 2 av rommene har dobbeltseng og 2
soverom har en køyeseng. Gi beskjed ved spesielle behov.
Sengetøy finnes (inngår i leien). Ta med eget håndkle.

Ledersamlingen er i utgangspunktet kun for voksne ledere. Vi vet det kan være utfordringer rundt
barnevakt for en del, for dere det gjelder – ta kontakt så finner vi en løsning.

Påmelding:
Påmelding skjer skriftlig på epost til juba@juba.org – med deltakers navn, telefonnummer og epost,
lokallagstilhørighet, transportmiddel, allergier/behov/andre ønsker. Frist for påmelding er 20. april,
meld deg gjerne på raskt.

Vi gleder oss!
Velkommen skal dere være!
Hilsen
Styret, Mari & Eli

Foreløpig program
Fredag:
Ankomst fra kl.17.00
Kaffe, te, pluss
Kl. 18.30:
Middag
Hyggelig samvær, en kakebit og litt å tenke på. (alle får en liten oppgave som de skal tenke på til
neste dag)
Lørdag:
Kl.8.00-9.00
Kl.9.45
Kl.10.45
Kl.10.30

Frokost
Trygg Oppvekst, intro ved Hugo og Rune
Pause
Intro til gruppearbeid
Gruppearbeid
Lunsj
Gruppearbeid og felles samtale om oppgavene
Pause m pausemat
Avrunding og oppsummering
Fri lek!
Middag
Kreative stuntoppgaver, for den fryktløse, ved Mari og Eli
Kveldsmat

Kl.12.00
13.00
14.00
14.15
15.00
17.00
Kl.18.30
Kl. 20.00
Kl. 21.00
«…Dette har jeg tenkt litt på…» Åpen mikrofon for den som vil.
Dette er en mulighet til å lufte ideer, spørsmål, problemer, planer, - en sjanse til å høre om
hverandres erfaringer.
Eller: Fri lek!
Søndag
kl.8.00-9.00
Kl.9.45
Kl.10.00
Kl. 10.15
Kl.11.00
Kl.11.15
Kl. 12.00
Takk for nå!

Frokost
Trygg! Introduksjon med Mari
Pause
Trygg! Fortsetter
Pause
Spørsmål, diskusjon, svar
Lunsj

