God Tur

Kursinformasjon, "New Sea Kayak Leader (NSKL) Assessment"
Hei
Og velkommen til New Sea Kayak Leader Assessment.

Hva betyr New Sea Kayak Leader?
NSKL kan være Tidal eller Non-Tidal avhengig av hvor kurset holdes.
En NSKL har vist ferdigheter til å ta med en gruppe padlere i moderate forhold, Tidal eller Non-Tidal,
og har vist ferdigheter på følgende områder:
- A. Deltaker-fokusert lederskapsferdigheter (Participant focused leadership skills)
- B. Personlige ferdigheter
- C. Redningsferdigheter
- D. Generell kunnskap, forståelse og erfaring

Teams møte før Assessment
Jeg vil foreslå et Teams møte der en kan stille spørsmål om Assessment.

Booking og Registration
Du er allerede påmeldt kurset. Men du må også registrere deg på din British Canoeing profil senest 2
uker før Assessment.
Klikk “MENU” - “Registrations, CPD & APL” - “Add registration or Check In” – “Sea Kayak Leader
Registration” velg “Non tidal” hvis du ikke skal ta tidal.

Sted og tider
Vi begynner på God Tur; Sandviksveien 62G kl 09:00 på dagen(e) av din vurdering.
Det er parkering, toaletter og tilgang til varmt vann på stedet. Du er også en matbutikk i nærheten.
Vi vil først ha en kort presentasjon og deretter finner vi ut hvordan vi vil legge opp dagen(e) til det
beste for deg og de andre kandidatene, og om når tilbakemelding ønskes. Etter det kjører vi til der vi
skal padle. Vi er ferdig ca. 18:00 men du må holde av kvelden for mørkenavigasjon.
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Særskilte behov
Jeg ønsker å ta hensyn til den enkelte, og vil tilrettelegge etter behov så lenge den nødvendige
kompetansen blir vist. Ta kontakt før kurset hvis dette er nødvendig.

Assessment format
I løpet av de 1-2 dagene vil vi dekke så mye av New Sea Kayak Leader Syllabus som tiden og
forholdene tillater. Dette vil inkludere moderate forhold. I løpet av denne tiden vil du få demonstrert
dine lederferdigheter med en gruppe på 3-6 padlere.
Du kan få en teorioppgave før kurshelgen eller som hjemmelekse.
Jeg vet at Assessments kan være stressende og vil gjøre mitt beste for å ikke legge ekstra byrde på
deg. Vi vil finne gode områder, og finne best mulig terreng og oppgaver slik at du kan få vise dine
ferdigheter.
Noen ganger vil oppgavene være autentiske og realistiske, og noen ganger må vi sette opp scenarier.
Dette kan være utfordrende, men formålet er å gi deg de beste mulighetene til å få vist din
kompetanse.
Ikke nøl med å be om avklaring hvis noe er uklart!
På slutten av Assessment vil vi oppsummere og evaluere, og da vil utfall bli presentert. Hvis du ikke
lykkes, vil du få en begrunnelse for beslutningen. Vi kan da bli enige om en handlingsplan for neste
Assessment og etter kurset vil du få en skriftlig tilbakemelding.

Assessment metoder
Vurderingen vil bli gjort på grunnlag av:
- Observasjon av kandidatens ferdigheter i lederskap
- Observasjon av kandidatens egenferdigheter og prestasjoner i simulerte oppgaver/scenarier
- Spørsmålsstilling underveis

Dokumenter du må lese før kurset
I dokumentene under finner du informasjon om hvilket nivå som forventes.
- SeaKayakLeaderAssessmentGuidanceV1-1Sep2020.
- ParticipantFocusedLeadershipGuidanceV1-1Sep2020
- LedelseAwardCourseGuideV1-1Sep2020

Forutsetninger for deltakelse
- Gyldig (innen 3 år) BC anerkjent 2-dagers førstehjelpspris.
- Gyldig (innen 3 år) "Introduksjonssikringsopplæring" anerkjent av britisk kanopadling
- Full National Association Medlemskap
- Coastal Navigation & Tidal planning, eller et godkjent RYA/Canoeing Irland kurs
- Du må ha med og kunne bruke en VHF
Send dokumentasjon på dette til ronny@god-tur.no i god tid før kurset.
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Anbefalt dokumentasjon
Selv om det ikke er et krav med loggbok så anbefaler jeg at du sender en loggbok til meg før du
kommer. En loggbok gir deg en flott mulighet til å gi meg relevant og verdifull informasjon om din
kunnskap og erfaring, og vi slipper å bruke tid på spørsmål.

Valgfri forberedelse: en 5-minutters presentasjon:
Jeg vet at du har masse kunnskap og erfaring. Hvis du vil, kan du forberede og utføre en 5-minutters
presentasjon om et emne som kan vise litt av din kompetanse.
Eksempler er hvis du er guide (sjø, elv, fjell, ski) og ønsker å dele noen tanker om hvordan dette kan
relateres til Sea Kayak Leader. Eller kanskje du har hatt en opplevelse, på godt eller vondt, som det
kan være interessant for kurset, andre kandidater, deltakerne og meg.

Kursavgifter
Må betales før eller ved kursstart: £ 50

Avlysning
Retningslinjer for avlysning fra kandidatens side:
- avbestilling mer enn 30 dager før kursdatoer vil resultere i full refusjon
- avbestilling mellom 30 og 15 dager vil resultere i tap av 50% av kursavgiften
- avbestilling mindre enn 15 dager vil resultere i tap av 100% av kursavgiften
Retningslinjer for avbestilling fra min side:
- avbestilling vil resultere i full refusjon av kursavgift
- transport, reise, overnatting og andre kostnader vil dessverre ikke bli dekket
Det anbefales at du tar ut avbestillingsforsikring.

Overnatting
Vennligst gi meg beskjed hvis du vil ha anbefalinger for overnatting.

Transport
Det anbefales at du tar med egen bil.

Utstyr
Det anbefales at du bruker ditt eget utstyr. Hvis du låner utstyr så blir det likevel regnet som ditt
eget. Hvis du reiser med fly, og ikke kan ta med f.eks. nødraketter så kan du kanskje låne av meg.

Covid-19
Les gjennom og forhold deg til “Covid-19 Screening Form” inntil kurset er ferdig.
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GDPR
Les gjennom GDPR Briefing

Jeg ser fram til å ha deg på kurs!
Vennlig hilsen,
Ronny Riise
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