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Studieplan nr. 1086: Lokal- og fylkeslag, med glede, begeistring 

og engasjement 
 

Minst 4 deltakere 

4–40 timer 

Inntil 100 % elektronisk kommunikasjon 

Mål/læringsmål 
Læringsmål: kunnskapsmål (K), ferdighetsmål (F) og/eller holdningsmål (H) 

 

K- Deltakerne skal, etter gjennomført opplæring, ha fått kunnskap om et mangfold av 

aktiviteter som kan gjennomføres i lokal- og fylkeslagene 

K- deltakerne skal, etter gjennomført opplæring, hatt fått økt innsikt i HLFs struktur og 

organisering 

K- Deltakerne skal få kunnskap om hvordan man søker i medlemsregisteret 

F- Deltakerne skal, etter gjennomført opplæring, kunne utarbeide sitt eget styres årsplan 

F- Deltakerne skal, etter gjennomført opplæring, kunne arrangere et mangfold av aktiviteter i 

eget lokal-/fylkeslag 

H- Deltakerne skal oppleve glede og begeistring, og bidra til at disse verdiene, i tillegg til 

HLFs vedtatte verdier (omsorg, kunnskap, engasjement) spres til de øvrige medlemsmassen 

H- Deltakerne skal øke sine egne mestringsferdigheter ved at glede, begeistring og 

engasjement preger de oppgavene som deltakerne skal utføre 

  

Målgruppe 
Tillitsvalgte og lokal- og fylkeslag i HLF 

Kursinnhold 
• Informasjon om HLF – struktur, organisering og verdier, HLFs styringsdokumenter 

(handlingsprogram, årsplan og lignende) 

• Informasjon om mangfoldet av mulige aktiviteter i lokal- og fylkeslag 

• Informasjon om studiearbeid, utarbeiding av årsplan 

• Organisering av aktiviteter som studiearbeid 

• Bruk av HLFs medlemsregister 

• Innføring i hvordan finne aktuelle deltakere til ulike aktiviteter 

Andre ressurser 
Oversikt over HLFs struktur og virksomhetsområder 

HLFs Handlingsprogram 

HLFs verdihefte 

Eget lags årsmelding og årsplan 

Miniatyrbilder av foredrag 

Utdrag av enkeltdeler fra nettkurset 
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Arbeidsmåter og organisering 
Studiering 

Andre arbeidsmåter/organisering 
Studiering, for eksempel 2-3 kvelder i forkant av et helgekurs 

lokallagsstyrene og fylkesstyret deltar på hver sin studiering, alle tillitsvalgte møtes til et 

helgekurs 

Nettbasert undervisning 

Rollespill 

Musikk 

Videosnutter om HLF, evt. andre relevante temaer 

Evaluering underveis og/eller ved kursslutt 

Kursbevis 

Tilrettelegging av lokaler, med blant annet teleslynge og skrivetolk, for hørselshemmede og 

andre med spesielle behov, samt at framføring av foredragsholder skjer på en visuell tydelig 

måte 

Krav til lærer/instruktør 
God kunnskap om HLF, samt evne til å spre glede og begeistring blant deltakerne. Må ha 

evne til visuell tydelig formidling 

 


