NM i speiding 2010

SKISSE TIL PATRULJEDRIFT
Oppgaven er delt i følgende tre deler:
1) Mat (maks 20 poeng),
2) Samhold (maks 40 poeng)
3) Hygiene og orden (maks 40 poeng).
Kriterier for bedømming skal være mest mulig objektive og kjente, slik at poengsetting
oppleves som forutsigbar, transparent og rettferdig. Ut fra dette ønsker vi å gi patruljene mest
mulig informasjon på forhånd. Konkret legger vi opp til at vi sammen med siste informasjon til
deltagerne (som også legges ut på nettsidene på en på forhånd annonsert tidspunkt) gir
nærmere informasjon om hva som kommer til å bli bedømt (om enn ikke selve poengskalaen).
Bedømming gjøres under praktisk I, matlagning og inspeksjon i leiren etter matlaging (under
praktisk II). Patruljene vil få beskjed om at bedømmelse foregår under disse punktene i
programmet.
For de enkelte punktene har vi lag til grunn følgende rammer:
1. Mat (maks 20 poeng)
− Patruljen lager og inntar et varmt måltid mat til middagen på lørdag.
Følgende rammer for punktet:
 Tidsrammen er satt til 60 minutter, fra kl. 16.30 – 17.30
 I dette tidsrommet skal patruljen
o Lage mat
o Spise
o Oppvask/rydding
 Det skal i utgangspunktet være to retter, bestående av hovedrett og enten forrett eller
dessert.
 Hovedretten skal være en varmrett, øvrig rett er valgfritt varm/kald
 Patruljen velger selv meny, men denne bør selvsagt tilpasses slik at den gjelder for hele
patruljen. Dette innebærer at det skal ta hensyn til enkelte patruljemedlemmers
eventuelle matallergier, vegetarianere, religiøse begrensninger, osv
 Patruljen skal selv skaffe/medbringe nødvendige ingredienser
 Patruljen skal selv medbringe/håndtere kokeutstyr og oppvaskutstyr
 Maten skal lages/varmes på stedet. Tilbragt mat (á la ringe etter pizza) er ikke godkjent.
 Matlaging som kun innebærer koking av vann (”Rett i koppen” eller hermitikk mat som
lapskaus e.eller lignende) er for så vidt tillatt, men gir poengtrekk..
Bedømming:
 Menyvalg:
o Varmrett bortsett fra ”Rett i Koppen” o.l.:
o Rett i koppen, boksmat som lapskaus
eller annet kun kokt vann-basert:
o Forrett eller dessert (uansett utforming)


Måltidsfellesskap (patruljen spiser sammen):

(5 p.)
(0 p.)
(5 p.)
(5 p.)



Holde makstiden på én time:

(5 p.)

2. Samhold (maks 40 poeng):
a) Særpreg (Bedømmes på Praktisk I):
Bedømming: Maks 10 poeng
 Patruljebanner
 Annet særpreg (minst ett i tillegg til banner):
o Enhetlig i patruljen – alle i patruljen benytter det

Antall i patruljen
Antall som mangler
1
2
3
4 eller flere

3

>3

1
3
4

1
2
3
4

o Åpenbar kopling til patrulje- og/eller gruppenavn
o Sjøllaget

(2 p.)
(4 p., minus for hver
som mangler i
henhold til tabell
under, ned til
minimum 0)

(2 p.)
(2 p.)

b) Klar og tydelig ledelse i patruljen (bedømmes på Praktisk I -):
Her vil vi legge vekt på moderne ledelse med vekt på samarbeid og involvering.
Bedømningskriterier: Maks 10/minimum 0 poeng. I utgangspunktet full poengscore, med
trekk dersom følgende ikke er oppfylt:







Hele patruljen er involvert i arbeidet med oppgaven:
o Ett patruljemedlem er ikke aktivt deltakende (>15 min.):
(1 p.)
o To eller flere ikke aktivt deltakende (> 15 min.):
(2 p.)
Gir instrukser som ikke forstås, eller som medfører forvirring, uklarheter, stopp i
arbeidet:
(2 p.)
Avviser innspill fra øvrige i patruljen uten begrunnelse:
(2 p.)
Kjefte eller annen negativ og avvisende tilbakemelding på innspill :(2 p.)
Avslutning uten at alle er med på oppsummering, gjennomgang: (2 p.)

c) God oppførsel (bedømmes på Praktisk I):
Bedømningskriterier: Maks 10/minimum 0 poeng. I utgangspunktet full poengscore, med
trekk for følgende:





Gjentatt banning og annet ufint språkbruk:
Kjefting, knuffing og ufin behandling internt i patruljen:
Forstyrre/ufin tone overfor andre patruljer:
Manglende rydding etter seg

(2 p.)
(2 p.)
(2 p.)
(4 p.)

d) Kledsel etter forholdene (bedømmes på Praktisk I):
Det tas utgangspunkt i at hele patruljen skal stille i korrekt speiderdrakt (skjorte OG skjerf).
Dersom værutsiktene tilsier det skal patruljen medbringe nødvendig regntøy, selv om patruljen
ellers er utstyrt med partytelt, paraply/parasoll eller tilsvarende som ly.
Bedømming: Maks 10/min.0 poeng. I utgangspunktet full poengscore, med trekk for følgende:


Ved oppholdsvær (slik at speiderskjorte er normalt antrekk)
o Manglende speiderskjorte
Antall i patruljen
Antall som mangler
1
2
3
4 eller flere

(minuspoeng som i tabellen under)
3

>3

1
3
5

1
3
4
5

o Manglende speiderskjerf med enhetsmerke


1

(minuspoeng som i tabellen over))

Ved regnvær (slik at regntøy gjør det vanskelig å vurdere bruk av speiderdrakt)
o Manglende regnjakke (eller tilsvarende1)
(Minuspoeng som i tabellen over)
o Manglende regnbukse (eller tilsvarende)
(Minuspoeng som i tabellen over)

Med tilsvarende regnes allværsjakke, poncho o.l.

3. Hygiene og orden (maks 40 poeng):
a) Orden under matlagingen (bedømmes under matlagingen):
Bedømningskriterier: Maks 10/minimum 0 poeng. I utgangspunktet full poengscore, med
trekk for dersom følgende ikke er oppfylt:
 Skille mellom skittent og rent utstyr:
(2 p.)
 Hygiene under matlaging (håndvask, rent utstyr, osv.):
(2 p.)
 Oppvask med skikkelig varmt vann:
(2 p.)
 Oppvasken tørkes etter bruk og pakkes bort:
(2 p.)
 Håndtering av avfall (bruk av søppelpose):
(2 p.)
 Håndtering av oppvaskvann (ikke rett på bakken…)
(2 p.)
b) Orden i telt/lavvo/gapahuk (bedømmes under Praktisk II):
Bedømningskriterier: Maks 15/minimum 0 poeng. I utgangspunktet full poengscore, med
trekk for følgende:
 Klesplagg som "ligger og slenger" i telt/gapahuk:
(1 p. per stykk)
 Søppel, papir, tomflasker o.l. som ligger i telt/gapahuk:
(1 p. per stykk)
 Mat ikke oppbevart sikkert mot rotter, mus, insekter osv.
(3 p.)
 Vått tøy ikke hengt til tørk eller pakket bort:
(1 p. per stykk)
 Soveposer og annet utstyr som "flyter rundt":
(1 p. per stykk)
c) Orden på patruljens område og eventuelt område for Praktisk I og II:
Bedømningskriterier: Maks 15/minimum 0 poeng. I utgangspunktet full poengscore, med
trekk for følgende:
 Søppel, papir, tomflasker o.l. som ligger på området:
(1 p. per stykk)
 Utstyr (sag, øks, osv.) som ligger rundt eller oppbevares
uten beskyttelsesdeksel eller på en annen ikke sikker måte:
(2 p. per stykk)

