VEIVALGPROGRAMMET 2020
Lær å lede deg selv og andre

«DETTE KURSET HAR
GJORT SÅ MYE FOR
MEG SOM PERSON OG
JEG HAR FÅTT VENNER
FOR LIVET!»
LARS (16)

VELKOMMEN TIL
VEIVALGPROGRAMMET
Veivalgprogrammet vil bidra til at du blir tryggere på de valgene du skal ta i eget liv og gi
deg verktøy og kunnskap du kan bruke for å
lede deg selv og andre. Vi vil få deg til å tenke
over hva som er viktig for deg, gjøre deg bevisst
på dine verdier, og hvordan du kan la det styre
dine valg for å komme dit du vil.

HVEM ER
PROGRAMMET FOR?
Programmet er for deg som er mellom 16 og 18 år, bosatt
i Østlandsområdet. Du har vilje og lyst til å utrette noe.
Du kjenner at du har et engasjement ut over deg selv,
du er nysgjerrig og vil utvikle deg. Utover alderen er det
ingen formelle krav for å kunne delta i programmet.

HVA FÅR DU
I PROGRAMMET?
• Lære mer om deg selv, dine ambisjoner, roller og
samspillet med andre
• Utvikle dine lederegenskaper
• Bli del av et nettverk av andre unge mennesker med
ønske om å gjøre en forskjell
• Mulighet for en egen mentor med ledererfaring fra
ideell sektor

«VEIVALG HAR
GJORT MEG T
 RYGGERE
OG SIKRERE PÅ MEG SELV
OG VALGENE MINE!»
PERNILLE (17)

INNHOLDET I PROGRAMMET
I løpet av et halvt år vil vi invitere til tre helgesamlinger med foredrag, gruppearbeid og
diskusjoner. Hver av de tre samlingene vil ha som mål at du blir mer bevisst på og lærer mer om
deg selv og hvordan du påvirker og påvirkes av omverden. Vi vil også gi deg konkrete verktøy for
din videre utvikling. Etter avsluttet program vil du bli invitert til årlige alumnisamlinger.

SAMLING 1
DEG SELV
24. - 26. JANUAR 2020

SAMLING 2
ROLLER, PÅVIRKNING OG
NÆRE OMGIVELSER
17. - 19. APRIL 2020

SAMLING 3
MAKT OG
SAMFUNNSPÅVIRKNING
19. - 21. JUNI 2020

• Hvem er jeg?
• Hva styrer mine valg?
• Hvordan påvirkes jeg av
historien min og mine
nærmeste?
• Hvem ønsker jeg å være?

• Hvordan påvirker andre
valgene mine?
• Hvilke rollemønstre,
ambisjoner og krav
påvirker mine valg?
• Hvordan blir jeg oppfattet
av omgivelsene mine?
• Hvordan kan jeg utvikle
rollene og relasjonene mine
på en konstruktiv måte?

• Hvordan tas valg i
samfunnet?
• Kommunikasjon, retorikk
og effektiv samfunns
påvirkning
• Egen motivasjon, nettverk
og utvikling

MENTORORDNING
I tillegg til tre samlinger vil
hver deltaker få mulighet til
å få tildelt en egen m
 entor.
Mentoren har erfaring
som leder i ideell sektor.
Sammen med m
 entoren din
vil du mellom hver samling
jobbe med k
 onkrete
oppgaver med temaer fra
samlingene.

HVORDAN KAN DU BLI MED?
INFORMASJONSMØTE
Vi inviterer alle interesserte og foresatte til et informasjons
møte torsdag 27. november kl 18.30 i Forstanderskapssalen
i Sentralen, Øvre Slottsgate 3. Her vil du få en grundigere
presentasjon av programmet, møte tidligere deltagere og
mulighet til å stille spørsmål.
PÅMELDING
Ønsker du å delta på informasjonsmøtet sender du en
epost til: gard@veivalgprogrammet.no
Merk eposten med «infomøte», navn og alder. Dersom du
etter møtet er interessert i å være med i programmet, må
du skrive deg opp på en liste. Så vil vi ta kontakt med deg
for en prat og til slutt gi tilbakemelding til hver enkelt om du
kommer med i programmet eller ikke.
HVA FORPLIKTER DU DEG TIL?
Du forplikter deg til å delta på alle samlingene i sin helhet.
Vi forventer at du følger opp avtalene som du gjør med din
mentor mellom hver samling, og vi forventer at du møter
opplagt og klar til å bidra på samlingene både faglig og
sosialt. Ut over dette er det ingen forpliktelser i programmet.

HVA KOSTER DET Å DELTA?
Veivalgprogrammet er utarbeidet og gjennomført av
idealister med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.
Programmet vil ikke koste deltakerne noe. Mat, overnatting
og eventuelle reiser er også inkludert.
HAR DU SPØRSMÅL?
Ta kontakt med Gard Hongslo på tlf 41 61 96 38 eller
gard@veivalgprogrammet.no
Du kan også sjekke vår hjemmeside på
www.veivalgprogrammet.no eller følge oss på Facebook.

OM LEDERNE I
VEIVALGPROGRAMMET
Lederne i Veivalgprogrammet er fra ideell sektor og har
bakgrunn fra et bredt spekter non-profit-organisasjoner
(se liste på neste side). Vi har alle tatt del i et 3-årig leder
utviklingsprogram i regi av Sparebankstiftelsen DNB. Lederne
i Veivalgprogrammet og alle mentorene jobber frivillig.
SAMMEN SKAL VI VÆRE MED OG UTLØSE GODE
KREFTER I SAMFUNNET!
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4H
Barn av rusmisbrukere
ByLarm
Den Norske Turistforening
Fortidsminneforeningen
Framtiden i våre hender
Frivillighet Norge
Geitmyra matkultursenter
Havresekken
Kirkens Bymisjon
Kongsberg Jazzfestival
Kreftforeningen
Lillehammer Kunstmuseum
Miniøya
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Musikk og ungdom
Nasjonal Jazzscene
Nettverk etter soning
NOAS – norsk organisasjon for
asylsøkere
Norges Friidrettsforbund
Norges Ishockeyforbund
Norges Bordtennisforbund
Norges Klatreforbund
Norges Orienteringsforbund
Norges Padleforbund
Norges Sjakkforbund
Norges Snowboardforbund
Norges Volleyballforbund
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Norges Wakeboardforbund
Norsk Rockforbund
Oslo Musikkråd
PLAN Norge
Redd Barna
Rockslo
Røde Kors
Skiforeningen
SOSbarnebyer
Ungdom og fritid
UngInfo
Ungt Entreprenørskap
UNICEF

MELD DEG PÅ
VEIVALGPROGRAMMET 2019

