
Søknadsskjema lederutviklingsprogrammet med oppstart 5.mars 2022 
Frist til ditt distriktskontor er 11.02.2022 

 
Programmets mål er at du skal få:  
• trygghet i lederrollen 
• personlig og faglig utvikling 
• nettverk med andre ledere 
 
Kriterier for deltakelse i ledelsesutviklingsprogrammet i Røde Kors 
For at du som deltaker skal få mest mulig nytte av programmet, må du kunne svare positivt på 
kriteriene for deltakelse som er listet her. 

• Du må ha lyst til å lære mer om ledelse, og være villig til å dele opplevelser og erfaringer i 

læringsgruppen. 

• Det kreves ingen formell utdannelse eller kursing innen ledelse, men du må ha minst 2 års 

erfaring med ledelse i Røde Kors, eller ledererfaring fra arbeidslivet. 

• Læringsgruppene vil bli satt sammen på tvers av distrikt og funksjon. Det betyr at du må være 

positiv til å samarbeide med deltakere fra andre distrikt. 

• Du vet at du har et ansvar og en forpliktelse overfor kollegaene dine i læringsgruppa når det 

gjelder oppmøte, forberedelse og fullføre opplæringen. 

• Du må ha satt av tid til å møte på oppstartsamling og avslutningssamling og de 7 temamøtene. 
Det forventes oppmøte på minst 8 av disse for å få deltakerbevis. 

• Du må dele dine erfaringer fra programmet med eget styre/gruppe/korps. 

• Du må bruke Teams som arbeidsverktøy, ta opplæring i Teams hvis du ikke kjenner programmet, 

samt installere Teams på egen PC. 

 

Navn: e-post: Telefon: Lokalforening: Verv: Distrikt: 

      

 
Krav til forkunnskaper:  
Du må ha 2 års ledererfaring for å delta, enten fra Røde Kors eller fra arbeidslivet.  
 
Ledererfaring:  
Angi hvilken ledererfaring du har, og hvor lenge du har vært leder:   
 
Motivasjon:  
Skriv litt om hvorfor du vil delta:  
 
 
Søknadsfrist: 11.02.2022. Søknadsskjemaet sendes til ditt distriktskontor. 
Du vil få svar på om du er kommet med innen utgangen av uke 7. 
 
Programmet er gratis for deltakerne. Norges Røde Kors betaler reise- og oppholdsutgifter for 
oppstart- og avslutningsamling i Oslo dersom de blir mulige å holde smittevernmessig.  
 
For mer informasjon: Unni Sølberg unni.solberg@redcross.no eller Eva Irmelin Helgesen 
eva.irmelin.helgesen@redcross.no  
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