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Supervisionspulje 
 
 
 
Unge i Beredskabet har en supervisionspulje, som kan søges af alle landets brandkadet- ungdoms- og 
juniorkorps.  
 
 
Formålet med supervisionspuljen er at; 

➢ Styrke instruktørernes kompetencer indenfor undervisning, pædagogik og social-relaterede emner 
vedrørende arbejdet med børn og unge.  

 
 
Hvad kan der søges til? 
Der kan søges til:  
 

➢ Ekstern gruppesupervision -3 gange om året.  
 
Supervision – kort fortalt.  
En person (supervisor) hjælper en anden/gruppe (supervisand) med at kunne løse sine 
arbejdsopgaver med større tilfredshed via en supervisionssamtale. Supervision bruges ofte til at 
understøtte faglig udvikling af medarbejdere/frivillige, som arbejder med mennesker.  
 

Eksempler 

Brandkadetkorpset har nu kørt i fire år, og instruktørerne er ved at køre lidt døde i undervisningen. 
De mangler motivation, synes at måden at undervise på er blevet kedelig, og de har svært ved at 
finde den gejst, som de har haft tidligere.  

Her kunne man inddrage en supervisor med fx undervisningsmæssige kompetencer, som skal 
hjælpe instruktørstaben med at finde ud af, hvorfor motivationen mangler, hvordan den kan fås 
tilbage og følge dem i udviklingen over fx tre supervisioner fordelt på et år.  

 

Eksempel 

Brandkadetkorpset har nu kørt stabilt i nogle år, men instruktørerne oplever, at det er særligt 
vanskeligt at have med unge at gøre, som enten er meget stille, eller som kravler på væggene. 
Instruktørerne har også svært ved at fastholde netop disse unge i korpset, selvom de forsøger på 
alle mulige måder.  

Her kunne man fx inddrage en supervisor, som har kendskab og erfaring med arbejdet med unge 
med særlige udfordringer, og der kan tages specifikt udgangspunkt i de ’cases’/oplevelser, som 
man har i brandkadetkorpset. Hvordan rummer vi lige Peter bedre i korpset? 
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➢ Oplæg om unge-relevante emner for hele instruktørstaben. Der må gerne inviteres på tværs af 
korpsene, så flere instruktører kan få muligheden for at deltage.  
 
Eksempel 

- Oplæg om alternative læringsformer 
- Oplæg om unge med angst 
- Oplæg om unge og rusmidler (alkohol, hash, etc.) 
- Oplæg om unge og gambling  
- Oplæg om unges brug af sociale medier 

 
 
 
Hvor meget kan der søges? 
Der kan maksimalt gives 16.000,- i støtte pr. år pr. korps. Hvert korps kan søge om støtte flere gange om 
året – dog maksimalt 16.000,- pr. år.  
 
Det er kun lederen af korpset, som kan ansøge supervisionspuljen på vegne af korpset. 
 
Der kan ikke søges bagudrettet til en aktivitet, og der kan ikke gives økonomisk støtte til en allerede 
planlagt aktivitet.  
 
 
Hvem kan ikke søge? 
Supervisionspuljen kan ikke ansøges af nyopstartede korps, som har fået etableringsstøtte fra Unge i 
Beredskabet, da der i etableringsstøtten er indregnet et supervisionstillæg.  
 
Der kan ikke ydes støtte til dækning af udgifter/lønninger til lokale og kommunale samarbejdspartnere.  
 
Der kan ikke ydes støtte til lønninger til instruktører ved deltagelse i supervision eller oplæg.  
 
 
Hvornår? 
Ansøgningerne behandles løbende.  
 
 
Selve ansøgningen 
Kortfattet ansøgning på max én side skal indeholde nedenstående punkter:  
 

Ansvarlig 
➢ Kontaktoplysninger på ansvarlig tovholder på aktiviteten 

 
Aktiviteten 

➢ Valg af supervision eller oplæg 
➢ Formål med supervision eller oplæg 
➢ Hvem og hvor mange forventes at deltage? 

 
Økonomi 

➢ Navn og kontaktoplysninger på supervisor/oplægsholder 
➢ Beløb der ansøges om. Vedhæft dokumentation for prisoverslaget fra supervisor/oplægsholder.  


