Kære Arbejdsgiver
Har du nogen sinde tænkt på, at spejderne bidrager til at uddanne
morgendagens ledere?
Som du måske ved, er en af dine medarbejdere aktiv frivillig hos spejderne - tak
fordi det e
 r en mulighed.
Din medarbejder har allerede gennemført spejdernes grundlæggende
lederuddannelse, som har fokus på at blive leder i eget liv.
I 2018 afholder vi en videregående lederuddannelse (TreperleGilwell), hvor
deltagerne arbejder med ledelse i relationer.
Kurset strækker sig over seks måneder med kursusdage den 19.-22. april og
den 21.-23. september samt studiegruppemøder mellem kursusdagene.
Når vi informerer dig om denne uddannelse, er det fordi, din medarbejder er klar
til at deltage, og vi vil bede dig om at støtte din medarbejder i den periode, hvor
han/hun er i gang med uddannelsen.
Der er flere forskellige måder, du kan yde din støtte på. Du kan vælge at støtte
din medarbejder økonomisk ved at betale uddannelsen eller give et tilskud til
den. Uddannelsen koster i alt 2.800 kr. Grunden til, at vi kan tilbyde uddannelse
til den lave pris, er, at alle instruktørerne er frivillige voksne. Når vi også kan
garantere en høj kvalitet, er det fordi, at alle vores instruktører i deres civile
jobs arbejder med kommunikation, ledelse og lederudvikling.
Du kan også vælge, at støtte din medarbejder ved at give ham/hende fri de
dage kurserne ligger, så han/hun har mulighed for at deltage.
En tredje og meget væsentlig form for støtte er at efterspørge medarbejderes
nye kompetencer efter uddannelsen. Forskningen viser, at det der sker før og
efter selve kurset, har afgørende betydning for effekten af den ny læring. Hvis et
kursusudbytte sættes til 100 %, så daler udbyttet til 60 %, hvis kursisten ikke
kan se mening med at deltage. Hvis deltagerens nye læring ikke efterspørges og
anvendes efter kurset, så daler effekten med 40 %, og så er vi nede på en effekt
på 20 %. Så det har stor værdi både for spejderne, for din arbejdsplads og for
civilsamfundet, hvis du vil hjælpe med at efterspørge og anvende
medarbejderens nye viden og kompetencer.
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