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KJÆRE LEIRLEDER 

Som leirleder i NLM Midt-Norge har du påtatt deg en viktig oppgave i barne- og ungdomsarbeidet vårt. Vi 
ønsker deg Guds velsignelse og håper det blir givende. Gjør det du kan for at leirene våre blir gode på innhold 
og opplevelse for deltagerne. Leir har stor betydning for mange unges liv og trosutvikling.  

Vår målsetting er: 

• Gjennom forkynnelse og veiledning vinne barn og unge for Jesus og hjelpe dem fram til en personlig 
kristen tro. 

• Formidle kall til tjeneste i Norge og på våre misjonsfelt. 
• Gi lederopplæring som utruster barn og unge til å ta nødvendig ansvar i NLM sitt arbeid. 

En leirleder er betrodd et ansvar som må i varetas på en god måte. Vi forutsetter at alle våre leirledere leser 
hele veiledningen og forplikter seg på de føringer som gis her.  

LEDELSE 

I NLM Midt-Norge er det flere team av leirledere som tar et langsiktig ansvar for leirene våre. Å være en del av 
et slikt leirlederteam innebærer i hovedsak å: 

• arrangere leir i samråd med regionledelsen. 
• forplikte seg på lederansvaret i 3 – 5 år. 
• rekruttere leirledere. 
• delta på ledersamlinger arrangert av regionledelsen. 

Ikke alle har mulighet til et så fast langsiktig engasjement. Hvor mye den enkelte kan påta seg av ansvar i 
leirarbeidet vil variere. Du er uansett grad av forpliktelse viktig, og trenger oppfølging. Ledersamlingene 
arrangert av regionledelsen er åpne for alle.  

 

ANSVAR 

Fastsettelse av program og leirprofil gjøres i samarbeid med regionledelsen i NLM Midt-Norge. PR, påmelding 
og fakturering håndteres av regionkontoret. Ansatte i NLM vil ofte settes opp som talere og/ eller ledere på 
våre leirer.  

Leirstedene våre tar normalt ikke ansvar for annet enn leirenes rammebetingelser. Hvis det ønskes særskilt 
tilrettelegging av leirstedet i forbindelse med aktiviteter eller annet innhold på leirene, må dette avtales med 
leirstedet.  

Leirlederne skal håndtere alle andre ansvar og oppgaver knyttet til aktuell leir. Det er viktig å avklare ansvar og 
oppgavefordeling før leiren starter. Behov for å gjøre mer eller andre ting enn avtalt kan likevel oppstå. Er det 
oppgaver du ikke kjenner deg komfortabel med å utføre, skal det så langt mulig tas hensyn til. 
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HVEM KAN VÆRE LEIRLEDER? 

En leirleder er et forbilde for barn og unge som deltar på leirene våre. Derfor stiller vi følgende krav til deg: 

• at du bekjenner kristen tro 
• at du i ord og handling er et godt forbilde for deltagerne 
• at du støtter lojalt opp om NLMs bekjennelse, grunnverdier og strategier 

Overfor hjelpeledere og foreldre som følger barna sine på leir bør det utvises skjønn i forhold til disse krav. 
Slike roller kan være et viktig startpunkt  for kristen tro og/eller aktiv tjeneste i NLM. 

RUTINER 

Detaljert beskrivelse av rutiner og retningslinjer gis i egen leirguide. Her finner du opplysninger om følgende: 

• Huskeliste, hva skjer når? 
• Leirbrosjyrer, innhold og profil 
• Leirledere, antall og finansiering 
• Lederrekruttering og oppfølging 
• Priser 

 

ØKONOMI 

• Ledere på våre leirer får dekket kost og losji.  
• Hvis det er plass får leirsjef og taler i tillegg dekket opphold på enkeltrom. Andre ledere må dekke 

tillegg for enkeltrom selv. Betaling for dette gjøres på leirstedet (gjelder på Søvassli og Laberget 
leirsted). Leie av sengetøy dekkes ikke. 

• Reiseutgifter dekkes kun etter avtale med regionkontoret. 
• Refusjon av utgifter i forbindelse med aktiviteter på leiren skal godkjennes av regionkontoret på 

forhånd. 
• Reiseregning og/ eller krav om refusjon av utgifter må føres på eget skjema. Kun originale kvitteringer 

godkjennes. 
 

BEREDSKAP – KRISE OG ULYKKE 

Beredskapsplan for NLM Midt-Norge 
NLM Midt-Norge har egen beredskapsplan. Rutiner som skal følges ved alvorlige kriser og ulykker beskrives i 
den. Se vedlegg B. 

Ring øyeblikkelig hjelp på 113 – ambulanse, politi, brannvesen 

• Hvis en nødsituasjon oppstår skal det ringes etter øyeblikkelig hjelp på 113. Husk at det er bedre å 
ringe en gang for mye, enn en gang for lite. Som leirleder har du ansvar for andres barn og må være på 
den sikre siden. Nødetaten gir profesjonell veiledning og kan ta beslutning om ambulanse eller annen 
nødhjelp er nødvendig.  

• Installer gjerne en nødapplikasjon (app) på din smarttelefon (f. eks. Smart113). 
• Start livreddende førstehjelp. Se vedlegg A 
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Kontakt kriseteam 
Kriseteamet i NLM Midt-Norge skal varsles og gjøres kjent med situasjonen. Som leirleder skal du forsikre deg 
om at kontaktinformasjon på kriseteamet er korrekt før leiren starter. 

Kriseteamet: Tlf. arbeid 
 
Tlf. privat 

 
Mobil 

 
E-post 

Regionleder 
Jan Tore Vespestad 

 
73 83 58 30 

 
 

 
414 03 068 

 
jvespestad@nlm.no 

Ungleder 
Tarjei Løvik 

 
73 83 58 30 

  
91 33 55 65 

 
tlovik@nlm.no 

Adm. leder 
Irene S. Sæther 

 
73 83 58 30 

  
454 64 835 

 
isaether@nlm.no 

Lokal ansvarlig 
Oppnevnes 

    

Informasjon til media 
Kriseteamet utpeker en medieansvarlig som ivaretar kontakten med media (inklusiv sosiale medier). Alle 
henvendelser fra media skal henvises til medieansvarlig. Det betyr at ingen kommentarer gis av andre uansett 
påtrykk fra medienes side. I den grad det er en politisak, har politiet ansvar for å informere utad. 

Varsling av pårørende 
Regionlederen har ansvar for å varsle pårørende. I politisaker har politiet ansvaret for varsling av pårørende. 
Det er viktig at deltakerlisten med informasjon om nærmeste pårørende er oppdatert og tilgjengelig for alle 
leirlederne til enhver tid.  

Etterfølgende tiltak 
Kriseteamet har ansvar for tiltak i etterkant av kriser og ulykker. 

BEREDSKAP – MOBBING OG SEKSUELLE KRENKELSER 

Det er utarbeidet egne dokumenter for annen viktig beredskap. Se vedlegg D, E og F om: 

• Forebygging av seksuelle krenkelser på leir 
• Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser i NLM 
• Manifest mot mobbing 

Ved mistanke om eller kjennskap til at noen er eller har vært utsatt for seksuelle krenkelser skal det alltid 
meldes videre til en ansatt i NLM/ regionledelsen. Den ansatte skal sørge for at slik melding umiddelbart 
kommer videre til generalsekretæren. Også anonyme henvendelser skal meldes til generalsekretæren. 

Den som har fått melding om seksuelle krenkelser skal under ingen omstendighet selv ta saken opp med den 
anklagede. Det kan være til stor skade, både for den utsatte, eventuell politietterforskning og den videre 
saksbehandling. 

Mobbing og trakassering skal heller ikke forekomme på våre arrangement. Som leirleder har du ansvar for å 
ivareta og beskytte alle leirdeltakere. Mobbing er også en krenkelse og skal alltid meldes hovedlederen på 
leiren. Hovedleder vurderer alvorlighetsgrad og nødvendigheten av å kontakte foresatte og ansatte i NLM/ 
regionledelsen. 
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BEREDSKAP – RISIKOAKTIVITETER 

 
Alle aktiviteter på leir må risikovurderes. Det skal være trygt å sende barn på leir i regi av NLM Midt-Norge. 
Noen aktiviteter har likevel større faremoment enn andre. Inneholder leiren slike moment skal foresatte alltid 
informeres i forkant. Aktivitetene skal også godkjennes av regionledelsen.  
 

• Aktiviteter i og nær vann setter særlige krav til beredskap og førstehjelpskompetanse på leiren. I 
tillegg må det påsees at det er nok ledere og godt organisert tilsyn med deltakere. Se vedlegg G. 

• Godkjente instruktører og rett utsyr skal alltid brukes der det er påkrevet, f. eks. ved rappellering, 
fjellklatring, zipline, samhandlingsløyper etc. 

• Oppstår en situasjon der sikkerheten er under press, må hovedleder/ ansvarlig avbryte aktiviteten. 
 

VEDLEGG A: LIVREDDENDE FØRSTEHJELP 

Sett deg inn i livreddende førstehjelp og gå gjerne på kurs. Dette dokument skal være tilgjengelig for alle 
leirledere under hele leiren. 

• Hjerte - lungeredning på voksne. 
• Hjerte - lungeredning på barn. 

VEDLEGG B: BEREDSKAPSPLAN FOR NLM MIDT-NORGE 

• Beredskapsplan for NLM Midt-Norge finner du på regionens nettsider: 
LINK…. 

• Alle leirledere skal motta og gjøre seg kjent med beredskapsplanen. 

VEDLEGG C: LEIRGUIDE FOR NLM MIDT-NORGE 

• Alle leirledere må gjøre seg kjent med våre rutiner for leirarbeidet.  
• Opplysninger om dette finner du i leirguide for NLM Midt-Norge. 

VEDLEGG D: FOREBYGGING AV SEKSUELLE KRENKELSER PÅ LEIR 

• Dette dokument er utarbeidet av NLM Ung og skal leses opp på ledersamling for alle leirledere på hver 
leir. 

VEDLEGG E: RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER I NLM 

• Oppdatert dokument finner du på NLM sine hjemmesider: 
http://nlm.no/Media/Files/doc_00-nlm.no/retningslinjer-vedtatt-av-hs-desember-09 
 

• Alle leirledere skal motta og gjøre seg kjent med innholdet i dokumentet. 

VEDLEGG F: MANIFEST MOT MOBBING 

 
• Dette dokument er utarbeidet av NLM Ung og skal leses opp på ledersamling for alle leirledere på hver 

leir. 
 

http://nlm.no/Media/Files/doc_00-nlm.no/retningslinjer-vedtatt-av-hs-desember-09
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VEDLEGG G: UNNGÅ BADEULYKKER 

 
• Dokumentet er utarbeidet av NLM Ung og gjelder for aktiviteter på leir i og nær vann. 

 

ANDRE VEDLEGG: SKJEMA 

• Evalueringsskjema og oppdatert deltakerliste sendes regionkontoret ved leirens slutt. 
• Reiseregning sendes regionkontoret etter avtale. 
• Ved personskade skal «Melding om yrkesskade» fylles ut i henhold til veiledning. 
• Ved innsamling av kollekt benyttes eget skjema. Husk å benytte KID-giro ved innbetaling av kollekt. 
• Romplan Laberget leirsted 
• Romplan Søvassli leirsted 
• Snusen diplom 
•  
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