
Fundargerð stjórnar skátaskólans 5.5.2022 

Mættir:  Björk, Laddi, Kristín, Ísak 

Ritari:  Björk 

1. Farið stuttlega yfir stöðu og skipulag fræðslumála eins og það er í dag 
2. Leiðbeinendasveitin 

a. Vantar fleiri leiðbeinendur, sérstaklega á Gilwell, Björk tekur að sér að hafa 
samband við nokkra vænlega aðila.  

b. Þurfum að skoða fræðslumál leiðbeinendasveitarinnar í samráði við Pani 
3. Ræddum  heildarúrval námskeiða eins og við sjáum það fyrir okkur.  Helst fannst okkur 

vantar færninámskeið eins og hafa verið á Neista en keyrð sérstaklega á öðrum tíma og 
stað.  Helstu hugmyndir voru þessar:  

Toppþjálfun / Útivistarráð 

„Ungir talsmenn“  - Samstarf við Ungmennaráð/Alþjóðaráð  

Skoða alþjóðlega pakka (WOSM/WAGGGS)  með alþjóðaráði 

Fræðslukvöld - Setja út könnun á Skátar á Íslandi (og kannski annars 
staðar) 

  Hvaða námskeið vill fólk? 

Hafa gjald (1000-2000) og pizzur 

Höfða til allra ekki bara foringja  

Skátafélögin hýsa viðburði 

o léttir álagi af skátamiðstöð 
o eykur áhuga innan þess félags 
o tilbreyting í staðsetningu 

Ræða þarf þessar hugmyndir við fræðslustýru og jafnvel erindreka. 

4. Utanumhald skjala - frestað 
5. Rafræn námskeið  -  frestað 
6. Önnur mál   

a. Gilwell í Slóveníu  13- 22. Ágúst 
i. Okkur býðst að senda þátttakendur á Gilwell í Slóveníu í ágúst og 

leiðbeiðanda ef einhver væri til í það 
ii. Katrín hefur verið í sambandi við nokkra þátttakendur og ætlar að athuga 

hvort einhver er til í að starfa með leiðbeinendahópnum. 
iii. Mjög gott tækifæri fyrir okkur til að efla skátana okkar og fá innsýn í 

hugmyndafræði annarra landa þegar kemur að Gilwell. 
iv. Gert er ráð fyrir að námskeiðið verði styrkt af Erasmus. 

b. Hugmynd sem Laddi tekur áfram til stjórnar / starfsráðs/ungmennaráðs. 

Áskorun skáta á fjölskyldur þeirra 

T.d. Sofa í tjaldi 1x í mánuði 



 

Næsti fundur verður í lok maí,  athugað með fundartíma í Doodle.  Fræðslustýra mætir á 
fundinn og þar er markmiðið að setja niður dagskrá haustsins 

 


