
Scoutledarträffar hösten 2016

NYTT KÅRSTÖD



VÅR GEMENSAMMA
UPPGIFT

Tack vare scoutfostran växer allt flera barn och
unga upp till balanserade, ansvarstagande, aktiva

och självständiga medlemmar av samhället.





DÄRFÖR ÄR VÅR MÅLSÅTTNING:

STARKA OCH
VÄLMÅENDE KÅRER

…där scoutprogrammet förverkligas i så stor utsträckning som möjligt

och där alla barn, unga och vuxna kan fungera och trivas.



VÄLMÅENDET ÖKAR DÅ KÅREN
LEDS PÅ ETT BRA SÄTT

Det viktigaste i ledandet av kåren är att:

Kåren leds: Kårstyrelsen fungerar smidigt, pengar finns, de som vill göra

har någonting att göra, det som behöver göras görs, kåren får nya

medlemmar, informationen löper och alla vet vad som är på gång.

Människor leds: Kårens ledare mår bra, ledarna har uppdrag och har

utbildats för uppdragen, ledarna är motiverade, glada och ambitiösa, 

ledarna planerar sin scoutstig.

Förverkligandet av scoutprogrammet leds: Ledarna strävar efter att alla 

åldersgrupper har bra verksamhet och att alla får vara med i en grupp

enligt sin ålder. Programevenemang arrangeras tillsammans med andra

kårer.



I ALLT FÖR MÅNGA
KÅRER ANSVARAR 

KÅRCHEFEN 
(NÄSTAN) ENSAM 

FÖR ALLT.



DÅ SER KÅRENS LEDARE LÄTT UT SÅ HÄR…



VI DELAR UPP
UPPGIFTERNA!



UPPDRAGSCHEFEN
leder människorna

KÅRCHEFEN
leder kåren

PROGRAMCHEFEN
leder scoutprogrammet



KÅREN LEDS I FRAMTIDEN
AV EN CHEFSTRIO 

Kårchefen leder kåren: Kårstyrelsen fungerar smidigt, pengar finns, de som vill
göra har någonting att göra, det som behöver göras görs, kåren får nya
medlemmar, informationen löper och alla vet vad som är på gång.

Uppdragschefen leder människorna: Kårens ledare mår bra, ledarna har
uppdrag och har utbildats för uppdragen, ledarna är motiverade, glada och
ambitiösa, ledarna planerar sin scoutstig.

Programchefen leder förverkligandet av scoutprogrammet: Ledarna strävar
efter att alla åldersgrupper har bra verksamhet och att alla får vara med i en 
grupp enligt sin ålder. Programevenemang arrangeras tillsammans med andra
kårer. Ledarna strävar efter att alla åldersgrupper har bra verksamhet och att
alla får vara med i en grupp enligt sin ålder. Programevenemang arrangeras
tillsammans med andra kårer.



VAD INGÅR I DE TRE 
CHEFERNAS UPPDRAG?

MODELLER FÖR 
UPPDRAGEN KOMMER I 

HÖST!



KÅRCHEFEN

Leder kårens verksamhet som helhet

Ansvarar för kårstyrelsens arbete. Fungerar 
som styrelseordförande, ser till att 
styrelsearbetet löper, sammankallar och 
leder styrelsemöten

Representerar kåren på officiella 
tillställningar, fungerar som kårens 
representant och namntecknare samt 
uttrycker kårens officiella åsikt vid behov

Delegerar arbetsuppgifter och ansvar för 
större projekt och evenemag



PROGRAMCHEFEN

En av de viktigaste ledarna i kåren

Fungerar tillsammans med kårchefen och 
uppdragschefen. Får sitt handslag av 
kårchefen

Leder förvekligandet av scoutfostran och 
scoutprogrammet i alla åldersgrupper. Som 
hjälp har hen kårens lotsar och 
åldersgruppsansvariga

Programchefen ansvarar för att 
åldersgrupperna och målen för fostran 
beaktas i beslutsfattandet i kåren

Det rekommenderas att programchefen 
sitter i kårstyrelsen



UPPDRAGSCHEFEN

Ett av de viktigaste uppdragen i kåren

Fungerar tillsammans med kårchefen och 
programchefen. Får sitt handslag av 
kårchefen

Ser till att det är bra och roligt att vara 
frivillig i scouterna

Jobbar med kårens frivilliga (ledare, 
explorer- och roverscouter med 
ledaruppdrag), att de har motivation, ett 
handslag och utbildning för sin uppgift



CHEFSTRION
STÖDS AV FISSC



REGIONGRUPPEN
TRE COACHAR

...finns för kåren och coachar kårens
chefstrio så att de lyckas i sina uppdrag.



ALLA FÅR HANDLEDNING I SINA 
UPPDRAG

I kåren

Kårchef

Uppdragschef

Programchef

I coachteamet

Kårcoach

Uppdragscoach

Programcoach

Kårcoachen handleder kårchefen.

Uppdragscoachen handleder uppdragschefen.

Programcoachen handleder programchefen.



HANDLEDNINGSSÄTTEN ÄR

Personlig handledning utgående från teman som valts tillsammans.

Regionala träffar i stil med scoutledarträffar där alla kårledare träffas men
också träffar för kårchefer, uppdragschefer och programchefer.

Målsättningen är att hjälpa kårernas viktigaste ledare att

ännu bättre sköta sina uppdrag!



NÄR KÅRENS LEDARE LYCKAS
I SITT LEDARSKAP

Kårstyrelsen och kårens vardag
fungerar. Kårstyrelsen fokuserar på
verksamhet.

Ledarna har roligt, uppdragen
känns givande och andan är god. 
Ledarna är utbildade och
motiverade för sina uppdrag.

Scoutprogrammet förverkligas i 
stor utsträckning och programmet
är kvalitativt. Alla barn får delta i 
programmet för sin egen
åldersgrupp.



FÖR ATT GARANTERA ATT KÅRENS
LEDARE LYCKAS

Vi förnyar verktygen

– Kårmappen

– scoutprogrammet.fi

– Uppdragsnyckeln

– De mest centrala verktygen för chefstrion

Vi uppdaterar innehållet i utbildningarna för chefstrion

Vi uppdaterar FiSSc:s organisation för att bättre stöda kårerna

Allt det här tar tid men vi försöker bli färdiga under 2017!



OCH FÖR ATT VI VILL
FÖRSÄKRA OSS OM

att alla faktiskt får handledning
i sina uppdrag…



…UTVECKLAR VI MENTORSKAPET

Med MENTORN

kan du tänka högt, 
komma på själv och bli bättre.



Mentorn är den där du ringer till då det är någonting du funderar på

Mentorskapet erbjuder en möjlighet att fråga, fundera och diskutera

Mentorn har ingen egen agenda utan tillsammans kommer ni överens om
målsättningen med mentorskapet och gör upp ett mentoravtal

Den bästa mentorn hittar man genom att själv vara aktiv, fundera vem man
gärna diskuterar det egna ledarskapet med och fråga personen till mentor. 
Kanske en mera erfaren scoutledare, någon

Känns det svårt? FiSSc mentorgrupp stöder

Terminologi: Mentor är den som handleder, adept är den som blir handledd

MENTORN HJÄLPER DÄR HJÄLP BEHÖVS



NU BÖRJAR DET HÄNDA



STEG 1: EN UPPDATERAD 
KÅRINDELNING 



HELSINGFORS OCH ÖSTRA NYLAND

Område 3 (Helsingfors)

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna

Sjöscoutkåren Vikingarna

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Munksnäs Flickscouter

Område 4 (Helsingfors)

Sjöscoutkåren Sailors

Sjöscoutkåren Seaboys

Flickscoutkåren Korsfararflickorna

Nordsjö Skogsriddare

Område 1 (Borgå och Sibbo)

Lovisa Scoutflickor

Lovisa Svenska Boyscouter

Scoutkåren Åfararna

Sjöscoutorganisationen Fribytarna

Östersundom Scouter

Område 2 (Helsingfors)

Helsingfors KFUK/M Scouter

Helsingfors Scoutkår Spanarna

Tempelscouterna

Scoutkåren Spejarna

Scoutkåren Nybyggarna

(Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / 

Helsingfors)



VÄSTRA NYLAND

Område 1 (Karis, Ingå och Kyrkslätt)
Karis Flickorna
Karis Gossarna
Ingå Scouter
Sjöscoutkåren Porkala
Kyrkslätt Scouter
(Sjundeå Strömstarar)

Område 2 (Esbo)
Södrik Stigfinnare
Sjöscoutkåren Stormfågeln
Grankulla Scoutkår
Scoutkåren Tre Björkar
Scoutkåren MuHö



ÅLAND OCH SYDVÄSTRA FINLAND

Område 3 (Pargas och Åbo):
Pargas Scoutkår 
Skärgårdsvandrarna
St Simons Sjöfararna
Flickscoutkåren Åbo Vildar
KFUM:s Scouter Kamraterna
Scoutkåren Pojkarna
(Houtskärs Scouter)
(Scoutkåren Sydvästen)

Område 1 (Åland)

Finströms Sjöscouter

Kumlinge Sjöscouter

Scoutkåren Ålandsflickorna

Sjöscoutkåren Spejarna

(Vårdkasarnas Scouter)

Område 2 (Hangö, Ekenäs och 

Kimitoön)

Dalsbruks Sjöscouter

Kimito Sjöscouter

St Jacobs Sjöscouter

Hangö Scouter

Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare

Scoutkåren Havsörnarna



ÖSTERBOTTEN

Område 3 (norr om Vasa): 

Nykarleby Forsfarare

Korsholms Spejare

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / 

Kvevlax

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / Vörå

Område 4 (Vasa och söder om Vasa):

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / 

Sundom 

Scoutkåren Vasa Korsfarare

Wasa Fyrvaktare

Kristinestads Nybyggare

Närpes Scoutkår

Tammerfors Spejare?

Område 1 (norr): 

Nedervetil Scoutkår Vägvisarna

Öja Sjöscouter

Spejarna i Gamla Karleby

Scoutkåren Brobyggarna

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / Larsmo

(Scoutkåren Fyrbåken) 

Område 2 (Jakobstad): 

Jakobstads Flickscouter

Jakobstads Fribyggare

Jakobstads Sjöscouter

Pedersörenejdens Korsbärare

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / 

Jakobstad 



VAD BLI ANNORLUDA?

Istället för en kårinstruktör finns det tre coacher som stöder kåren i tre olika 
”helheter”.

Förbundets service utvecklas för att tjäna kårens tre chefer på bästa möjliga 
vis.

Reaktionstiden blir snabbare, kårteamet kan reagera på kårens behov fortare 
och smidigare

Mera skräddarsydd service för kårerna



HUR PASSAR DETTA I DIN KÅR?

Det här är hur vi tror att kåren fungerar bäst. Den struktur förbundet 
kommer att stöda, men beslutet att fungera såhär är naturligtvis kårens

Finns det lämpliga ledare för chefsuppdragen? 

Kåren bestämmer själv om förverkligandet:

– Sitter cheferna i kårstyrelsen?

– Har cheferna andra uppgifter i kåren? 

– Vad blir vice kårchefens uppdrag?

– Hur passar det här in i kårens organisation?



VAD HÄNDER TILL NÄST?

September - Information ut till kårerna

September - December - Produktion av stödmaterial

Oktober - December - Rekrytering av coacher

Från och med januari 2017 vill vi fungera såhär

Våren 2017 - Kårteamen aktiveras, coacherna är i kontakt med kårerna

Våren 2017 - Utbildningar för coacher och chefer

– 21-22.1 Vårsemi med coachträffar

– 26.3 (sön efter vårmötet) chefssemi



VI GÖR TILLSAMMANS STARKA OCH 
VÄLMÅENDE KÅRER!



TACK!


