BLÅSKJORTESTILLINGER I KRAGERØ
Søknadsfrist 4. mai 2018.
KONFIRMANTLEIRER 2018
29.07-4.08 og 4.08–10.08 Lederleir i Kragerø: 26.07-29.07
Blåskjorter skal være basisgruppeledere og konfirmantgruppeledere i tillegg til egne stillingsoppgaver
(med noen unntak).
Antall personer som ansettes i hver av de ulike stillingene er ikke bestemt på forhånd.

ADMINISTRASJON

Har ansvar for lageret og drift av resepsjon. Samarbeider med leirteam, kjøkkenet og rød/blå-ansvarlig.
HEKTA-butikken:
Har ansvar for driften av HEKTA-butikken, inkludert opp-/nedrigg, økonomi og daglig drift med salg av
HEKTA-produkter.
Kantineansvarlig:
Er ansvarlig for kantinedriften, i samarbeid med foreldre og kantine-team med ungdomsledere.

RØD-/BLÅSKJORTEANSVARLIG

Har ansvar for fordeling av ledere i basisgrupper og oppfølging av disse, leder morgenmøtene for
ungdomsledere, informerer om regler og rammer, overnatting og oppfølging.

LOGISTIKK

Teamleder logistikk:
Teamleder har overordnet ansvar for logistikk-teamet. Har oversikt over leirens gang.
Logistikk-team
Hele logistikkteamet arbeider med transport av personer og mat til og fra de ulike leirene og områdene. Har
overordnet ansvar for opprigg og nedrigg i samarbeid med leirteamet.

MILJØTEAM

Teamleder miljøteam:
Teamleder har overordnet ansvar for miljøteam.
Miljøteam:
Hele miljøteamet arbeider med aktivitetene på leiren. Teamet har ansvar for følgende: Globaldag,
Kragerølekene, Gunnarsholmen, Jomfruland og aktiviteter på Sportellet. Teamet fordeler arbeidet med disse
områdene innad i teamet. Miljøteamet engasjerer og leder ungdomsledere i aktivitetene.

TEAMLEDER BARNELEIREN

Ansvarlig for akiviteter, sang og andakt for barna på familieleiren hver dag

SHOW & SCENE
Har ansvar for kveldsshow, Kick Start, seminarer og gudstjenesten (ansvar for underholdning, teologisk
innhold i formidling, og musikk.) Har også ansvar for estetikk og rydding av søppel og benker i teltet.

Teamleder show & scene.
Overordnet ansvar for team og show.
Teamleder teknikk
Overordnet ansvar for alt det tekniske på leiren: Scene, kirken, uteområder og Kragerøhallen.
Show-medarbeider.
Samarbeider med team-leder.
Teknisk; show & scene:
Ansvarlig for lyd, og lys. Hovedsaklig i teltet og Kragerøhallen.
Kickstart:
Planlegge og gjennomføre kickstart, samt lede disse møtene.
Lovsangsteam:
Lovsangere (Pilgrimsvandring + kveldsavslutning)
Gitarist
Bassist
Pianist
Trommeslager

MEDIA

Teamleder:
Har overordnet ansvar for media-produksjon og leveranser før, under og etter leiren.
Video:
Produksjon av Filmbestillinger før leir.
Produksjon av Dagsfilm under leir.
Blåskjorten har også ansvar for opplæring og veiledning av rødskjortene som er med i mediateam.
Foto
Dokumentere dagens hendelser.
Laste bildene opp på sosiale medier, og høyoppløselig til etterbruk.
Sette bilder sammen til slideshow til scene.
Blåskjorten har også ansvar for opplæring og veiledning av rødskjortene som er med i mediateam.

TILRETTELEGGING

Teamleder tilrettelegging:
Teamleder har særskilt ansvar for alle som trenger tilrettelegging på leir. Teamleder har kontakt med
konfirmanter med tilretteleggingsbehov i forkant og under leir, og utarbeider strategi for all tilrettelegging
på leiren.
Tilrettelegging
Følger opp enkeltpersoner etter oppdrag og avtale med teamleder.

Ved spørsmål, kontakt leirteam:
Sigrid Sævik:
Thea Renate Berg:
Åse Mari Kessel:

464 26 290
948 60 633
901 41 225

