HOVEDLEDERE/BLÅSKJORTESTILLINGER I KRAGERØ
KONFIRMANTLEIR 2017
Dato for Konfirmantleir: 30.07-11.08
Lederleir i Kragerø: 27.07-30.07 Juli
Alle hovedledere skal være basisgruppeledere og konfirmantgruppeledere i tillegg til egne stillingsoppgaver.

LEIRTEAM (2 stk)
Leirteamet har overordnet ansvar for hele leiren. Leirteamet er øverste organ på leir, og skal i samarbeid med kirkelig
ansatte og daglig leder i HEKTA ta avgjørelser som angår leiren. Leirteamet skal også ta tak i saker av krisekarakter, i
samarbeid med kriseteamet. Leirteamet leder morgenmøtene med kirkelig ansatte og daglig leder i HEKTA.
ADMINISTRASJON (4 stk)
Teamleder administrasjon:
Teamleder har overordnet ansvar.
Har i tillegg ansvar for lager, og drifter - i samarbeid med medarbeider - resepsjon.
Administrasjon:
Har hovedansvar for lister over konfirmanter, grupper og rom. I tillegg betjene resepsjon sammen med teamleder.
HEKTA-butikken:
Har ansvar for driften av HEKTA-butikken, inkludert opp-/nedrigg, økonomi og daglig drift med salg av HEKTA-produkter.

Kantinesjef:
Er ansvarlig for kantinedriften, i samarbeid med foreldre og kantineteam med ungdomsledere.
RØD-/BLÅSKJORTEANSVARLIG (2 stk)
Har ansvar for fordeling av ledere i basisgrupper og oppfølging av disse, leder morgenmøtene for ungdomsledere, regler og
rammer for ledere, overnatting og oppfølging, og ledertrening under forleiren. Rød-/blåskjorteansvarlig har også ansvar for
lederleiren i forkant av leiren.
LOGISTIKK (3 stk)
Teamleder logistikk:
Teamleder har overordnet ansvar for logistikkteamet. Har oversikt over leirens gang og god kommunikasjon med daglig
leder.
Logistikkteam (2 stk)
Logistikkteamet består av to personer i tillegg til teamleder. Hele logistikkteamet arbeider med transport av personer og mat
til og fra de ulike leirene og områdene, overordnet ansvar for opprigg og nedrigg, samt vedlikehold og drift av møtetelt og
leirområdet.
MILJØTEAM (4 stk)
Teamleder miljøteam:
Teamleder har overordnet ansvar for miljøteam.
Miljøteam (3 stk):
Miljøteamet består av tre personer i tillegg til teamleder. 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.

SHOW & SCENE (12 stk)
Teamleder show & scene:
Overordnet ansvar for team og show.
Show: Singspiration, kveldsshow, seminarer, gudstjeneste.
Scene: Estetikk og rydding av søppel og benker i teltet.
Underholdningsmedarbeider (2stk):
Ansvar for 3 underholdningskvelder i samarbeid med teamleder.
Teknisk leder show & scene:
Ansvar for teknisk gjennomføring av show.
Show: Singspiration, Kveldshow, seminarer, gudstjeneste.
Skal bistå Teamleder,bussregi, lyd og lys med kompetanse.
I Tillegg bistå miljøteam med teknisk hjelp på dagtid med hjelp av PA-rig på aktivitet.
Singspiration:
Planlegge og gjennomføre singspiration, samt lede disse møtene.
Lovsangsteam (6 stk):
Lovsangere (2stk)
Gitarist
Bassist
Pianist
Trommeslager
(En av de øvrige vil fungere som leder for lovsangsteamet)
Lyd:
Ansvar for teknisk og praktisk gjennomføring av lyd under leir.
Bistå miljøteam med assistanse til PA på dagen, om nødvendig.
Bussregi:
Koordinator i flerkamerabussen som leverer livebilder, grafikk og VB (Video).
Denne personen skal fordele arbeidsoppgaver innad i bussen med rødskjorter som hjelpere.
I Tillegg har bussregi ansvar for oppsett av projektorer og skjermer i samarbeid med teknisk leder.

MEDIA (4 stk)
Teamleder (1):
Har overordnet ansvar for mediaproduksjon og leveranser før, under og etter leiren.
Video (2 stk):
Produksjon av Filmbestillinger før leir.
Produksjon av Dagsfilm under leir.
Opplastning av Dagsefilmer til Sosiale medier etter leir. .
Blåskjorten har også ansvar for opplæring og veiledning av rødskjortene som er med i mediateam.
Foto (2 stk)
Dokumentere dagens hendelser.
Laste bildene opp på sosiale medier.
Sette bilder sammen til slideshow til scene.
Blåskjorten har også ansvar for opplæring og veiledning av rødskjortene som er med i mediateam.
TILRETTELEGGING (5 stk)
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 (4 stk):

Følger opp enkeltpersoner etter oppdrag og avtale med teamleder.

Disse stillingene er (midlertidig?) tatt ut av blåskjortenes ansvarsområder, for oppgavene er gitt
videre til kirkelig ansatte.

KAPELL (2 stk)
Teamleder kapell:
Teamleder har overordnet ansvar for kapellteamet, i nært samarbeid med kirkelig ansatte, som har hovedansvar for dette.
Kapellteam (2 stk):
Kapellteamet består av tre personer i tillegg til teamleder. Teamet arbeider med bønn og samtale i kapellet. I tillegg
medvirker kapellteamet med musikalsk ansvar på kveldsavslutningene i kirka. Her trengs to som kan spille instrument og to
sangere.

Ps. alle blåskjorter må levere inn vandelsattest/politiattest før de får tilsendt kontrakt ved en eventuell ansettelse.

Søknad sendes til: soknad@konfirmantleiren.no

Søknadsfrist 30. April.
Ved spørsmål rundt: administrasjon, rød-/blåskjorteansvarlig, logistikk og miljøteam.
Kontakt: Åse Mari Kessel 901 41 225
Ved Spørsmål rundt: Show og Scene og Media.
Kontakt: Derek Stothers 988 05 409
Ved Spørsmål rundt leirteam.
Kontakt: Thea Berg 948 60 633
Hilsen alle oss i styret ved konfirmantleiren.
V/styreleder: Sten Are Hanserud

