Opslag for kursusansøgning til PUF 2019
Kunne I tænke jer at give juniorspejdere en oplevelse for livet og være med til at give dem et
let PUF ind i den fantastiske verden af ungdomskurserne?
Udvalget for Ungdomskurserne søger motiverede og kompetente kursusteams, der kan
være med til at fortsætte den høje kvalitet og sikre udvikling af ungdomskurserne i Det
Danske Spejderkorps.
Vi søger kursusteams der brænder for at lave kursus for juniorspejdere og gerne vil give
dem gejst og inspiration til at blive den gode eller endnu bedre patruljekammerat hjemme i
gruppen.
Ansøgningen består af 2 dele og skal være os i hænde d. 19. oktober 2018.
Del 1:
En motiveret ansøgning som skal sendes til uk@dds.dk Den skal sendes som pdf eller
word-fil. Filnavnet skal indeholde teamets navn.
Den motiverede ansøgning skal indeholde:
- En beskrivelse af teamet: Herunder en kort beskrivelse af kursuslederne og
kasseren, samt hvem I er som team og hvilke kompetencer I har i teamet.
- Jeres motivation for at søge om PUF. Hvad kan I tilbyde juniorspejderne?
- En kort motivation for de kursussteder I har prioriteret i googleformen(se del 2). Hvis I
har valgt “Andet” skal I her angive stedet og en beskrivelse af det. Meget gerne med
et link til en hjemmeside.
Ansøgningen må MAX. fylde 2 sider.
Formålet med den motiverede ansøgningen er at give os et indblik i hvem I er. Så vi kan
lære vores kursusteams lidt at kende. Vi forventer, at I opfylder kursusoplægget for PUF, så I
skal ikke beskrive, hvordan I vil opfylde kursusoplægget, men hvorfor I som team egner jer til
at lave PUF.
Teams som lavede PUF i 2018 må gerne genbruge de dele af deres ansøgning til PUF2018,
som også gælder for teamet til PUF2019. Overvej om de udskiftninger I evt. har haft i teamet
giver jeg nogle nye kompetencer eller et behov for udvikling eller støtte som vi i UK skal
være opmærksom på.
Del 2:
Udfyldelse af googleformen.
Her gives oplysninger om:
- De to kursusledere (KSL’er): navn, medlemsnummer, kontaktmail, gmail,
telefonnummer
- Kursuskasseren: navn, medlemsnummer, kontaktmail, gmail, telefonnummer.
- Materialeansvarlig: navn, kontaktmail, gmail, telefonnummer
- Førstehjælpsansvarlig: navn, kontaktmail, medlemsnummer
- Prioritering af kursussted
- Kursistantal og forventede patruljestørrelse

Ved valg af kursussted skal I være opmærksomme på de faciliteter der er til rådighed på
kursusstedet, samt stedets placering i forhold transport.
Der er et link til googleformen her: Formular til del 2
Ansøgningsfristen er d. 19. oktober 2018, hvor vi skal have modtaget de to dele.
Efter ansøgningsfristen vil vi se på alle ansøgninger, og tildele kursus på baggrund af dem.
Har vi spørgsmål til ansøgningen vil vi kontakte kursuslederne telefonisk. Vi forventer, at de
kan træffe beslutning på vegne af temaet. I skal ikke forvente at få feedback på jeres
motiverede ansøgning.
I vil få endelig besked om tildelingen senest d. 22. oktober.
Har man spørgsmål omkring ansøgningen er man velkommen til at kontakte udvalget:
Mail: uk@dds.dk
Telefon: 2635 5705 (Tine, PUF ansvarlig) eller 2362 1400 (Jakob, PUF ansvarlig)
Vi glæder os til at modtage jeres ansøgning.
Spejder Hilsner
Jakob, Tine, Markus og Anne
Udvalget for Ungdomskurserne

