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Unge veiledere – inspirasjonskurs  
21.-23.oktober 2022. 
 
Kurset er for deg mellom 16-24 år.  
 
 
Sted: Bodø, Sjunkhatten leirsted. 
 
Tid: 21-23.oktober, kurset varer fra  
fredag kl.15.00 til søndag kl.13.30. 
 
Har du spørsmål om reise fra Bodø til 
Sjunkhatten leirsted, kontakt: 
Husflidskonsulent Karin-Johanne Ness  
E-post: karin@husflid.no 
Tlf.:41666907 

 
 
Lærere: Husflidskonsulentene Annie Eikenes, Brita Rusten Åmot, Karin- Johanne Ness, 
Magnhild Runde, Kristine Fornes og Barne- og ungdomskonsulent Elin G. Garvin. 
Ungdomsrådet deltar med Amanda Paulsen og Hans Gregersen. 
Young Craft instruktørene Nikoline Vestrheim, Vilde Aarseth og Engel Tansøy deltar. 
 
Programmet vil bestå av litt informasjon om Norges husflidslag og tilbudene for barn og 
unge. Det blir flest praktiske arbeidsøkter der vi jobber med omsøm, spikking, beskyttelse og 
vedlikehold av spikkekniven.  
 
Vi rigger 4 arbeidsstasjoner til de praktiske kursene:  
Det blir mulig å bytte verksteder underveis, alle deltagerne kan være med på minst to 
verksteder.  
 

- Omsøm i dongeri. Vi håndsyr enkle produkt som for eksempel veske, pung, 
strikkepinnefuttral, pennal, sjongleringsballer, belte … v/Magnhild  

- Spikking av «krympeboks» v/Brita  
- Spikking av smørekniv, røreredskap eller blyanter v/Annie  
- Lær- eller neverslire til beskyttelse av spikkekniven og bryning av kniv v/Elin  
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Program:  
 
Fredag: 
Kl. 16.00 - 16.30  Mat og velkommen 

Sosialt samvær - bli kjent «spikke pinner til ringspill og konkurranse».  
Kl. 18.00 – 19.30 Vi presenterer de 4 arbeidsstasjonene. Fortelle hva de skal gjøre, deler 

inn i de første gruppene og tar ei arbeidsøkt før middag. 
Kl. ca. 19.30  … Middag  

Hans fra Ungdomsrådet tar en omvisning på stedet og viser hva som 
finnes av spill og fasiliteter. 

 
Lørdag: 
Kl. 08.00 – 09.00 Frokost 
Kl. 08.00 - 09.00  Kort organisasjonsopplæring og litt om ungdomsrepresentantenes rolle 

i styrene – Brita 
Kl. 09.30 – 10.00 Hva er et ungdomsråd? Hva gjør vi? v/Amanda og Hans fra 

Ungdomsrådet og Karin-Johanne  
Kl. 10.15 – 13.00 Praktiske kurs fortsetter. 
Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj 
Kl. 14.00 – 14.30  Young Craft. Forberedelser og undervisning på nordisk ungdomsleir i 

Danmark. v/Nikoline, Vilde og Engel  
Kl. 14.30 -   Praktiske kurs fortsetter. 
Pause – kaffe, kake, frukt. 
Her setter vi opp pauser og skifte av verksteder etter behov. 
Kl. 19.00 – 20.00 Middag 

Etter middag blir det Holdbart – «Fix It» og sosialt … 
 
Søndag: 
Kl. 08.00 – 09.00 Frokost  
Kl. 09.00 – 09.30 Praktisk pedagogikk, planlegging, tilrettelegging, tips og triks 

v/Magnhild  
Kl. 09.30   Praktisk kurs fortsetter. 
Kl. 12.00 – 13.00 Opprydding og evaluering  
Kl. 13.00   Lunsj  
 

Hjemreise      . 

 

  
  

 
 


