
S U O M E N PA RT I O LA I S E T – F I N LA N D S S C O U T E R R .F .

UPPDRAGSKORT

Kårchefens, uppdragschefens  
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HEJ KÅRCHEF, 
UPPDRAGSCHEF ELLER 
PROGRAMCHEF!

I SCOUTINGEN HAR VI ETT GEMENSAMT MÅL och det är att fostra aktiva, 
goda samhällsmedlemmar och på så sätt bygga en bättre värld. Vi har ett 
fantastiskt scoutprogram och härliga scoutkårer som fostrar scouter. Därför 
är det viktigt att kårerna fungerar och mår bra. Och det är här du kommer 
in i bilden. Ett stort tack för att du har åtagit dig ett ledaruppdrag och ger 
av din tid till att jobba för det allmänna bästa och för att verksamheten i 
din scoutkår ska bli ännu bättre.
Scoutledarskap i olika länder har undersökts och man har kunnat 
konstatera fyra centrala aspekter i ledarskapet. Scoutingens gemensamma 
ledarskapsmodell illustreras i scoutliljan på nästa sida.

  JAG som står i mitten hänvisar till förmågan att känna och leda sig själv 
och har att göra med att lära sig nytt, att utvärdera och utveckla sig själv, 
att motivera sig själv och att hantera sitt liv.        

  MÅLSÄTTNING hänvisar till att ha visioner, att sätta mål och att 
inspirera andra.

  GRUPP handlar om förmågan att interagera i grupp, det vill säga att 
lyssna, att involvera, att säga tack och att både ge och ta emot feedback.

   VERKSAMHET är att få saker gjorda. Det betyder att leda projekt, att 
fördela uppgifter, att lösa problem och att verkställa idéer.

Det här uppdragskortet är gjort för dig som börjar ett nytt uppdrag 
eller vill friska upp minnet. Vi har gjort en lista på konkreta saker som en 
kårchef, en uppdragschef och en programchef borde tänka på att göra i sitt 
uppdrag i kåren. Du kan använda minneslistan då du inleder ditt uppdrag 
och senare då du behöver en påminnelse om allt som det lönar sig att 
tänka på, beakta och göra. Du kan också använda det här verktyget då 
kårens chefstrio planerar verksamheten tillsammans. Uppdragskortet kan 
dessutom vara ett stöd när du och din coach tillsammans funderar på ditt 
uppdrag och hur du kan utvecklas i det.       

Det gör inget om du inte har koll på alla punkter på listan genast från 
början. Du kan till exempel välja ut ett par saker per termin  
som du vill utveckla. Kom ihåg att du har hela  
uppdragsperioden på dig att utvecklas!

LYCKA TILL MED DITT UPPDRAG!



MÅL- 
SÄTTNING

VERKSAMHET GRUPP

JAG

MOT ETT BÄTTRE LEDARSKAP
VAD KAN DU REDAN NU?

ORGANISATIONS-
FÖRMÅGA

Så här leder jag 
verksamheten

JAG KAN.. .

ATT LEDA  
SIG SJÄLV
Så här leder  
jag mig själv

JAG KAN.. .

ATT LYSSNA
Så här leder jag 

interaktionen

JAG KAN.. .

ATT VISIONERA
Så här leder jag 
målsättningen

JAG KAN.. .

VISST KOMMER DU  
OCKSÅ IHÅG BLANKETTEN FÖR 

SJÄLVUTVÄRDERING AV LEDARSKAP!



KÅRCHEF
ATT LEDA KÅREN SOM EN 
HELHET

  Jag håller kontakt med program- och 
uppdragschefen.

 Håll regelbunden kontakt med 
program- och uppdragschefen, träffa 
dem fysiskt och använd olika kom-
munikationskanaler samt förbered 
styrelsens möten tillsammans. Gör 
kårens verksamhetsplan tillsam-
mans och följ upp att den verkställs.

  Jag kombinerar chefstrions sam- 
arbete med styrelsearbetet och ledar-
nas möten så att helheten fungerar.

  Jag kommer ihåg att fördela arbetet.
  Jag gör handslag med styrelsens 

medlemmar.
  Jag gör en årsklocka åt mig själv.

ATT LEDA KÅREN SOM EN FÖRENING
  Jag är ordförande i styrelsen.

 Sammankalla styrelsen i god tid. Det är bra att  
på en gång slå fast mötesdatumen för hela verk-
samhetsperioden. Förbered föredragningslistan 
tillsammans med program- och uppdragschefen. 
Fungera som ordförande på styrelsemötena.

 Jag känner och bär mitt ansvar som föreningens 
ordförande.

  Jag ser till att föreningens regelmässiga ärenden 
blir skötta.

 Påminn ledarna för de äldre åldersgrupperna att 
årsmötet är en del av deras aktiviteter och att  
medlemmarna där kan påverka.

  Jag ser till att årsmötet hålls och att det  
är meningsfullt.

 Ta reda på vad kårens stadgar säger om årsmötet 
och följ det. Skicka kallelsen i tid. Se till att alla 
bilagor finns. Förbered mötet tillsammans med 
styrelsen och sekreteraren.

  Jag känner till min scoutkårs regler och kårchefens 
uppgifter.

 Bekanta dig med kårens regler och med uppgifterna 
som hör till kårchefen/föreningens ordförande.

  Jag ser till att kåren gör en verksamhetsplan  
och en verksamhetsberättelse.

 Bekanta dig med anvisningarna för hur man skriver 
verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen.

  Jag ansvarar för säkerheten i kårens verksamhet.
  Kolla att du känner till säkerhetsföreskrifterna.
  Bekanta dig med FiSSc:s kriskommunikationsplan.
  Se till att alla ledare och vuxna har gått Tryggt 
tillsammans-utbildningen.

 Det lönar sig att uppdatera kårlokalens säkerhets- 
föreskrifter regelbundet och att hålla dem framme.

  Jag ansvarar tillsammans med styrelsen för  
att en årsbudget blir gjord och att den följs upp. 

  Se till att styrelsen regelbundet följer upp budgeten 
och kårens ekonomi. Budgeten godkänns av  
årsmötet.

  Jag tar tag i problemsituationer och löser dem.
  Håll kontakt med ledarna och kolla upp av vem du 
kan få hjälp då det är något du inte klarar av  
(t.ex. av kårcoachen).

KÅREN KOMMUNICERAR 
MÅNGSIDIGT

  Jag gör en kommunikationsplan 
tillsammans med styrelsen eller 
ledarna.

 Se till att det finns en kommuni-
kationsansvarig i kåren och var 
regelbundet i kontakt med hen.

  Jag ansvarar för att kommunikatio-
nen löper smidigt i kåren och att 
informationen når ledare, medlem-
mar, gamla medlemmar, eventuella 
understödsföreningar, intresse- 
grupper och föräldrar. Jag ser  
dessutom till att verksamheten 
marknadsförs aktivt.

 Se till att innehållet som sprids i 
sociala medier och på kårens web- 
sidor är tydligt, sakligt och lockar 
inte ännu scouter att komma med.

  Jag gör en plan på vilka sätt jag  
kommunicerar med kårens ledare.

  Gör tillsammans med kårstyrelsen 
och ledarna i kåren en plan för hur 
ni kommunicerar sinsemellan och 
har en god dialog. Se till att man 
kommer överens om mötestid- 
punkter i god tid. Informera öppet 
om läget i kåren och om nya saker. 



KÅRCHEF KÅREN MÅR BRA  
NU OCH I FRAMTIDEN

  Jag ser till att våra ledare vill att  
medlemsantalet växer och att verksam-
heten utvecklas samt att de är beredda 
att jobba för det här.

 Ordna en utvecklingsdag för ledarna 
varje år.

  Vi bjuder in nya vuxna att komma med.
  Jag vet hur medlemsstrukturen i kåren 

ser ut och vilka utmaningar och styrkor 
det innebär för framtiden.

 Bekanta dig med kårkortet för din kår, 
kanske tillsammans med kårcoachen.  

  Vi gör en långsiktig plan och jag ser till 
att det finns en god anda och ett gott 
samarbete i kåren. 

  Jag känner till kårens historia, nuläget 
och jag och de andra har visioner om 
framtiden.

 Passa på att emellanåt diskutera med 
f.d. aktiva medlemmar.

  Jag upprätthåller en bra anda och ett 
gott samarbete. 

 Kom ihåg att ge feedback åt ledarna, att 
sporra, tacka och belöna dem.

  Jag tar ansvar för att kåren fungerar i 
enlighet med scoutvärderingarna och 
-målen.

 Bekanta dig med scoutingens  
värdegrund. Gå på grundutbildning för 
scoutledare 

KÅREN SAMARBETAR MED ANDRA
  Jag känner våra intressegrupper. Jag vet varför 

kåren är viktig för dem och varför de är viktiga 
för kåren.

 Läs kårens samarbetsavtal. Tala om era  
intressegrupper med ledarna i grannkårerna.

  Jag har uppdaterade kontaktuppgifter till  
kårens intressegrupper. Jag håller kontakt med 
dem och ser till att vi har ett gott samarbete. 

 Planera samarbetet med intressegrupperna 
tillsammans med styrelsen. Ordna regelbundna 
träffar med understödsföreningarnas represen-
tanter och svara på deras meddelanden. Hälsa 
från dem till kårens ledare. Se till att ni ansöker 
om att få använda kårlokalen om ni inte äger 
den och om understöd för verksamheten. Kom 
ihåg att rapportera korrekt om användningen 
av dessa.

  Vi samarbetar med andra kårer i området.
 Delta i scoutledarträffarna.

  Jag har namnteckningsrätt för kåren och är 
dess officiella representant.

  Jag tänker på kårens behov och funderar på 
vilka nya samarbetspartner som kunde vara till 
nytta.

VERKSAMHETENS RAMAR  
ÄR I SKICK

  Jag har en detaljerad bild av kårens  
verksamhetsutrymme och -förut- 
sättningar och av det ekonomiska  
läget. Dessutom har jag en plan för att 
förbättra dem i framtiden.

  Samla regelbundet idéer bland ledarna.
  Jag ser till att understöd och bidrag söks 

i tid och på ett ändamålsenligt sätt.
  Gör en årsklocka åt kåren.

  Vi planerar och genomför  
medelinsamlingar.

  Se till att kåren har en plan för  
medelinsamling. Målet är att också göra 
en långsiktig ekonomisk plan.

  Jag ansvarar för att kårens material, 
utrustning och kårlokalen sköts om.

  Träffa kårens materialförvaltare och 
kårlokalsansvariga regelbundet.

SJÄLVUTVECKLING
  Jag utvärderar med jämna mellanrum min egen 

aktivitet och ber om feedback.  
 Kårcoachen kan ge tips om vilka verktyg det lönar 
sig att använda i diskussionerna.

  Jag deltar i scoutledarträffarna och pratar med de 
andra kårernas kårchefer.

 Du får både den allra färskaste informationen och 
en ypperlig chans att skapa kontakter. Prata med 
de andra kårcheferna. Någon annan kår har kanske 
hittat en lösning på just det problemet du kämpar 
med eller så kan ni komma på nya bra sätt att 
samarbeta.  

  Jag håller kontakt med kårcoachen i mitt kårteam.
 Svara på kårcoachens meddelanden. Ta kontakt 
om du har något att fråga eller bara vill prata. Du 
kan också berätta vad du har lyckats med.

  Jag deltar i kårchefsutbildning.
 FiSSc ordnar chefsutbildningar som det lönar sig 
att delta i genast i början av ditt nya uppdrag.

  Jag fortbildar mig och utvecklar mitt kunnande, till 
exempel genom att delta i utbildningar.

 Fördjupa dina kunskaper och färdigheter genom 
att delta i olika utbildningar, chefsträffar eller 
genom att själv läsa material som producerats för 
scoutverksamheten. 

  Jag anmäler mig till FiSSc:s mentorprogram.
  Jag vet att jag får hjälp av FiSSc-kansliet då jag 

behöver det.



UPPDRAGSCHEF

KÅREN ANVÄNDER 
SCOUTUPPDRAGEN OCH 
HANDSLAG

   Jag ser till att man i kåren kan och vill 
göra handslag samt att det faktiskt görs.

 Bekanta dig med uppdragsnyckeln och 
annat material som hör till.

  Jag ansvarar för att kåren använder sig 
av uppdragsbeskrivningarna.

 Bekanta dig med FiSSc:s modell- 
uppdragsbeskrivningar om kåren inte 
har egna uppdragsbeskrivningar.  
Anpassa tillsammans beskrivningarna  
så att de motsvarar kårens behov.

   Jag ser till att uppdragen är offentliga 
och att alla vet vem som har vilket  
uppdrag och vad man kommit överens 
om.

 Kom ihåg att det är helt okej att 
uppdrag är olika stora och att aktiva 
kan ägna olika mycket tid åt scouting. 
Förklara det här också för de andra.    

   Jag sköter om att var och en antingen har 
det kunnande hen behöver i sitt uppdrag 
och/eller ges möjlighet att få det.

 Gå igenom utbildningsutbudet inom 
FiSSc med ledarna. Påminn dem om 
anmälningarna och hjälp till vid behov.

   Jag ser till att också personliga mål 
och önskemål tas upp i handslags- och 
mellanhandslagsdiskussionerna.

 Dra nytta av bilden som illustrerar  
utvecklingen under uppdragets gång.   

   Jag säkerställer att man i kåren  
systematiskt ger feedback och tackar 
för gjort arbete. Jag bygger upp eller 
upprätthåller ett bra system för att  
säga tack. 

 Föregå med gott exempel genom att 
själv tacka på olika sätt. Uppmärksamma 
det som förtjänar ett genuint tack hos 
var och en. Kom ihåg förtjänsttecknen!

 Fundera på olika sätt att säga tack och 
skapa en tradition för hur man tackar i 
kåren. 

TILLRÄCKLIGT MÅNGA LEDARE 
OCH VUXNA DELTAR  
I VERKSAMHETEN

  Jag vet vilka personer som kunde vara  
lämpliga för de olika uppdragen och 
vem som tänker avsluta sitt uppdrag. 

 För en lista över uppdragen och håll 
koll på vilka som är lediga eller snart 
tar slut. Gör en framtidsplan där du ser 
vilka uppdrag som behöver fyllas under 
det kommande halvåret eller året.   

  Jag rekryterar till lediga uppdrag. 
 Diskutera med uppdragsgivaren om vem 
som kunde vara en lämplig efterföljare 
till uppdraget och vad hen behöver för 
kunnande och kompetenser att börja 
uppdraget. Fråga ledarna vem som 
kunde vara intresserad. Uppmuntra  
personer i alla åldrar och också  
f.d. aktiva att ta emot uppdrag.

 Kom ihåg att endast en uppdrags- 
annons inte är att rekrytera. 

  Jag planerar och genomför vuxen- 
rekryteringen och marknadsföringen.

 Kom överens med kårens informatör 
eller annan kommunikationsansvarig 
om inlägg i sociala medier för  
rekrytering av vuxna. Gör lockande 
uppdragsannonser i sociala medier. 
Diskutera kontinuerligt med ledarna om 
hur man får nya personer att komma 
med och på vilket sätt man ber dem. 

  Jag introducerar nya vuxna och  
får dem att bli en del av gruppen.

 Uppmuntra dem att gå introduktions-
kursen Välkommen till scoutingen eller 
ordna en egen introduktionskurs. Se till 
att de har kontaktuppgifter till dig eller 
till en utsedd stödperson. I början lönar 
det sig att regelbundet kontakta den 
vuxna och fråga hur det går. 

 Prata med nya personer på ledarnas 
möten och olika evenemang. Bjud 
med dem på era ledarevenemang och 
annan rekreation. Uppmuntra dem och 
handled dem att ta del i scoutingens 
grundverksamhet och se till att de 
också får scoutupplevelser för livet! 



ALLA HAR ETT MENINGSFULLT 
UPPDRAG

   Jag känner aktörerna i kåren och vet vad 
som motiverar dem. Vi beaktar tillsammans 
varandras eventuella förändringar i  
livssituationen.

  Diskutera och gör tillsammans. Hjälp var och 
en att hitta ett meningsfullt uppdrag som är 
lagom stort eller annorlunda än det förra.

   Jag ser till att alla känner till helheten där 
deras uppdrag ingår och upplever att det 
egna uppdraget är värdefullt.

  Beskriv helheten som era uppdrag bildar. Tala 
i grupp om varför det är okej och riktigt att 
uppdragen kan vara av olika omfattning och 
om alla olika uppdrags betydelse för kåren. 

  Jag sköter om att vi också håller kontakten till 
sådana medlemmar som inte just nu deltar 
aktivt i verksamheten. 

  Ordna en kväll för styrelsen då man ringer 
runt till dem som står utanför den aktiva 
verksamheten och tar reda på vad de  
eventuellt kunde vara intresserade av att 
göra i scouten. Bjud in dem personligen 
till kårens evenemang, till exempel till en 
speciell lägerdag

ALLA FÅR UTVECKLAS OCH 
INSPIRERAS

  Jag ser till att alla vet vilka utbildningar  
de kan delta i.

  Gå igenom FiSSc:s utbildningsutbud med 
ledarna. Påminn dem om att anmäla sig och 
hjälp till vid behov.

  Jag gör tillsammans med varje aktiv vuxen 
en personlig utbildningsplan och funderar i 
samarbete med lotsarna på explorer- 
scouternas och roverscouternas utbildning 

  Jag stöder scouterna i att synliggöra  
det kunnande och den kompetens de  
har inhämtat i scoutingen 

  Synliggörandet av kompetenser är till nytta 
till exempel då någon söker jobb eller en 
studieplats. Ordna en workshop för att skriva 
cv:n och ge råd för att ansöka om Open Bad-
ges. Du kan också använda FS Tiedätkö mitä 
osaat-verktyg för explorer- och roverscouter.

  Jag jobbar för att alla ska ha roligt i scouterna.
  Ordna ledarvård och -rekreation, satsa på 
trakteringen till ledarrådsträffarna. Gör något 
som ni aldrig gjort tidigare, överraska er själva. 
Utmana er och varandra med humor. Vuxna 
behöver också få scoutupplevelser som blir 
minnen för livet.

ATT LEDA KÅREN SOM EN HELHET 
  Jag deltar aktivt i styrelsearbetet  

och tar initiativ.
 Läs föredragningslistan på förhand och 
delta i mötena. För fram de frivilligas 
perspektiv på mötena och se till att man i 
besluten beaktar vilka personresurser det 
finns. Utvärdera hur bra ni lyckats ur olika 
synvinklar.   

  Jag håller kontakt med kårchefen  
och programchefen.

 Träffa varandra regelbundet, planera 
och kommunicera aktivt, till exempel på 
sociala medier.

  Jag gör en långsiktig personalplan  
som vi behandlar tillsammans.

 En långsiktig plan över personresurser 
är starkt knuten till åldersgruppsverk-
samheten och planen bör beakta luckor i 
olika åldersgrupper och den fluktuerande 
naturliga återväxten.

SJÄLVUTVECKLING
  Jag utvärderar med jämna mellanrum min 

egen aktivitet och ber om feedback.  
  Be om feedback av kårchefen och av dem du 
leder, till exempel i samband med mellan-
handslaget. Uppdragscoachen kan hjälpa  
dig med utvärderingen. 

  Jag deltar i scoutledarträffarna och pratar 
med de andra kårernas uppdragschefer.

  Du får både den allra färskaste informa-
tionen och en ypperlig chans att skapa 
kontakter. Prata med de andra uppdrags- 
cheferna. Någon annan kår kanske har hittat 
en lösning på just det problemet du kämpar 
med eller så kan ni komma på nya bra sätt 
att samarbeta.  

  Jag håller kontakt med uppdragscoachen i 
mitt kårteam.

  Svara på uppdragscoachens meddelanden. 
Ta kontakt om du har något att fråga eller 
bara vill prata. Du kan också berätta om vad 
du har lyckats med.

  Jag deltar i chefsutbildning.
  FiSSc ordnar chefsutbildningar som det 
lönar sig att delta i genast i början av ditt 
nya uppdrag.

  Jag skaffar nytt kunnande till exempel genom 
att delta i utbildningar.

  Fördjupa dina kunskaper och färdighe-
ter genom att delta i olika utbildningar, 
chefsträffar eller genom att själv läsa mate-
rial som producerats för scoutverksamheten. 

  Jag anmäler mig till FiSSc:s mentorprogram.



PROGRAMCHEF

ÅLDERSGRUPPS- 
VERKSAMHETEN PLANERAS 
TILLSAMMANS

   Jag ser till att alla grupper har en  
verksamhetsplan som motsvarar  
scoutprogrammet.

 Ordna gemensamma planeringsmöten 
och för in verksamhetsplanerna i Kuksa. 
Fundera tillsammans med de ålders- 
gruppsansvariga vilka målen är för 
respektive åldersgrupp under verksam-
hetsåret. Kolla att man har beaktat kårens 
gemensamma evenemang och evene-
mang på områdes- eller förbundsnivå. 

   Jag känner till läget i alla åldersgrupper  
i min kår och ser till att ålders- 
gruppernas behov och målsättningar  
beaktas då kårens verksamhet planeras.

 Läs gruppernas planer. Skriv  
verksamhetsplanen för hela kåren  
tillsammans med styrelsen.

   Jag ser till att kårteamets, områdets,  
FiSSc:s och i viss mån FS evenemang  
beaktas då kåren gör verksamhetsplanen 
och jag deltar aktivt i gemensam plane-
ring och verksamhet på området.

 Förmedla information om evenemangen 
till åldersgruppsledarna och lotsarna. 
Uppmuntra i synnerhet explorer- och  
roverscouter att delta i verksamhet  
utanför den egna kåren.

   Jag ser till att uppflyttningen från en 
åldersgrupp till den följande sker planerat 
och smidigt.

 Skapa egna traditioner!
   Jag är bekant med säkerhetsföreskrifterna 

och ser till att verksamheten följer dem.
   Jag utvärderar min kårs verksamhet som 

helhet i förhållande till scoutprogrammets 
olika delar, scoutmetoden och målen för 
fostran. Jag gör en plan för hur kårens 
programverksamhet ska utvecklas under 
de kommande åren.

 Ni kan tillsammans komma överens  
om att ni satsar på ett nytt tema som  
t.ex. sisuscouting, sjöscouting eller  
tvåspråkiga grupper. En annan möjlighet 
är att utveckla ett nuvarande del- 

område (t.ex. utflykter eller tävlingar). 
Ni kan också satsa på att se till att alla 
element i scoutprogrammet genom-
förs, exempelvis genom att lösa hur 
roverscouternas utlandsprojekt eller 
spejarscouternas fyrar ska ordnas.  

   Jag följer med hur medlemsantalet i  
de olika åldersgrupperna förändras. Jag 
vet varför man går med i scouten, varför 
man stannar i scouten och varför man 
slutar.

  Be gruppledarna ringa till föräldrarna 
och fråga varför scouten har slutat. 
Följ upp det här för att se om det finns 
några orsaker som upprepas.

TILLRÄCKLIGT MÅNGA KUNNIGA 
LEDARE I ÅLDERSGRUPPS- 
VERKSAMHETEN

   Jag ser till att det finns tillräckligt med 
åldersgruppsledare och åldersgrupps- 
ansvariga för alla åldersgrupper och 
rekryterar sådana.

  Rekrytera åldersgruppsansvariga och 
gör handslag med dem. Kom med 
åldersgruppsansvariga överens om 
arbetsfördelningen kring rekrytering av 
åldersgruppsledare och deras handslag.

   Jag rekommenderar utbildningar för 
åldersgruppsansvariga och  
åldersgruppsledare.

   Jag bedömer om åldersgruppsledar- 
resurserna kommer att räcka till under 
de kommande åren och skrider till 
åtgärder för att garantera återväxten. 

 Prata om det här tillsammans med 
uppdragschefen.

   Jag håller koll på ledarutbildningarna 
som ingår i programmet, till exempel 
gruppledarutbildningen.

 Uppmuntra explorerscouterna att delta 
i gruppledarutbildningen; om ni har få 
explorerscouter kan ni ordna kårens 
delar tillsammans med en grannkår.  
Ni kan få hjälp av gruppens  
ledarskapsutbildningshäfte.  



STÖD TILL DEM SOM GENOMFÖR 
SCOUTPROGRAMMET

  Jag stöder åldersgrupperna,  
åldersgruppsledarna och de ålders- 
gruppsansvariga i deras verksamhet.

  Träffa dem som arbetar med de olika 
åldersgrupperna regelbundet och ge dem 
hjälp och stöd. Delta i kårens evenemang 
där du lätt kan se var det finns behov  
av mer stöd. Presentera idéer och sam- 
arbetsmöjligheter med andra grupper 
och rekommendera kårteamets, områdets 
och FiSSc:s evenemang. Berätta också 
var man kan hitta mer information om 
scoutprogrammet, förbundets evenemang, 
utflyktsmål och lokaler för utflykter. Ta i 
beaktande att olika grupper kräver olika 
mycket och att ledare kan behöva olika 
mycket stöd.   

  Jag ser till att scoutprogrammet  
förverkligas på kårens evenemang  
och stöder ledarna under dem.

  Rekrytera ledare och stab till evene-
mangen. Gå genom planerna på förhand 
tillsammans med dem. Tipsa dem om 
att de kan hitta idéer på verksamhet.
scout.fi. Titta på kårens verksamhetsplan 
och kolla vilka mål man har ställt för de 
olika åldersgruppernas verksamhet. På 
vilket sätt stöder kårens evenemang de 
här målen? Träffa evenemangsstaben 
efter evenemanget för att tillsammans 
gå genom feedbacken och utvärdera hur 
evenemanget lyckats.

  Vi utvärderar regelbundet hur scout- 
programmet förverkligas i alla ålders- 
grupper och jag ger konstruktiva  
förbättringsförslag och idéer.

 Be om feedback från evenemang och 
annan verksamhet. Håll informell kontakt 
med åldersgruppsansvariga och ålders-
gruppsledare.  Gör mellanhandslag med 
åldersgruppsansvariga eller ålders- 
gruppsledarna. Du hittar statistik i Kuksa 
och kårkorten som du kan utgå från i 
utvärderingarna.

  Jag lyfter fram bra metoder och idéer som 
stöder scoutprogrammet i andra kårer.

  Jag följer aktivt med all kommunikation 
om scoutprogrammet som sker inom 
kårteamet, området, FiSSc och FS.

 Världsorganisationernas och andra 
föreningars kommunikationskanaler på 
sociala media kan också ge bra tips. Kom 
med förslag till styrelsen och informera 
om ärendena till kåren.      

ATT LEDA KÅREN SOM EN HELHET 
   Jag deltar aktivt i styrelsearbetet och i 

ledarråden. 
 Läs föredragningslistan på förhand  
och delta i mötena. För fram de ålders-
gruppsaktivas perspektiv på mötena  
och se till att kårens verksamhet är  
i linje med scoutingens målsättning.    

   Jag håller kontakt med kårchefen och 
uppdragschefen.

  Träffa varandra regelbundet, planera och 
kommunicera aktivt, till exempel på  
sociala medier. 

SJÄLVUTVECKLING
   Jag utvärderar med jämna mellanrum min 

egen aktivitet och ber om feedback  
  Be om feedback av kårchefen och av dem 
du leder till exempel i samband med 
mellanhandslaget. Programcoachen kan 
hjälpa dig med utvärderingen. 

   Jag deltar i scoutledarträffarna och pratar 
med de andra kårernas programchefer.

  Du får både den allra färskaste infor-
mationen och en ypperlig chans att 
skapa kontakter. Prata med de andra 
programcheferna. Någon annan kår 
kanske har hittat en lösning på just det 
problemet du kämpar med eller så kan ni 
komma på nya bra sätt att samarbeta.  

   Jag håller kontakt med programcoachen i 
mitt kårteam.

  Svara på programcoachens meddelanden. 
Ta kontakt om du har något att fråga eller 
bara vill prata. Du kan också berätta vad 
du har lyckats med.

   Jag deltar i chefsutbildning.
  FiSSc ordnar chefsutbildningar som det 
lönar sig att delta i genast i början av ditt 
nya uppdrag.

   Jag skaffar nytt kunnande till exempel 
genom att delta i utbildningar.

  Fördjupa dina kunskaper och färdighe-
ter genom att delta i olika utbildningar, 
chefsträffar eller genom att själv läsa 
material som producerats för 
scoutverksamheten. 

  Jag anmäler mig till FiSSc:s  
mentorprogram.



PROGRAMCHEF

UPPDRAGSCHEF

VAD  
GÖR VI  

TILLSAMMANS?

VAD  
GÖR VI  

TILLSAMMANS?

VAD  
GÖR VI  

TILLSAMMANS?

VAD  
GÖR VI? 

SAMARBETS-
PLAN

KÅRCHEF



Det här är den första versionen 
av uppdragskorten. Nästa version 

görs också i elektroniskt format på 
webben. Där kommer du också att 

hitta direktlänkar till olika material. 
Häng med :)

EN BÄTTRE 

SCOUT- 
KÅR



S U O M E N PA RT I O LA I S E T – F I N LA N D S S C O U T E R R .F .

BLEV DET 
STOPP?

Kanske något av  
det här kan  

hjälpa?

 Ta med en kompis

 Gå ut i skogen

 Acceptera fakta  
 och gå vidare

 Ta itu med saken

 Gå på utbildning

 Fundera i grupp,  
 bjud med en 
 utomstående ledare

 Delegera

  Ring din coach

 Koka kaffe

 Skriv och rita

  Prioritera

EN LISTA MED 
LÖSNINGAR PÅ ALLT

  Be om hjälp av 
 grannkåren

  Skapa ett  
 Facebook-evenemang

 Titta genom 
 materialbanken

  Fråga FiSSc-kansliet 

  Fråga runt,  
 kanske någon vet

 Låt det vara

 Informera andra

  Anmäl dig till  
 FiSSc:s mentorprogram.

  Googla

  Gör en to do -lista


