
GRUNDUTBILDNING FÖR SCOUTLEDARE: KUNSKAPSKARTLÄGGNING 
 

 

Bästa deltagare på grundutbildningen för scoutledare! 

 

Målsättningen med kunskapskartläggningen är att vara ett underlag för din egen kursupplevelse. Fyll i nedanstående tabell med omsorg, genom att sätta 

ett kryss i rutan som beskriver ditt kunnande bäst (Obekant / Jag känner till grunderna / Jag kan / Jag kan tillräckligt väl för att lära ut). Om du anser dig 

kunna allt så ta kontakt med utbildningsgruppen via FiSSc kansli så ser vi hur grundutbildningen kan lösas för dig. 

 

När du genomfört din utbildning bör du uppnå en högre kunskap inom varje nedanstående ämne. Om du inte anser dig ha gjort det, vänligen diskutera 

detta med din kursstab för att få mer information om hur du kan få mer kunskap inom det aktuella ämnet. 

 

Namn   _______________________________________________   Kår _______________________________________________ 

 

Ledarskapsövningsplan 

Modul  Obekant Jag känner till 

grunderna 

Jag kan Jag kan tillräckligt 

väl för att lära ut 

Scoutledarskap 1 (J2) 

     

 Känner till scoutingens ledarskapsuppfattning.     

 Kan reflektera över ledarroller i olika situationer och 

grupper. 

    

 Förstår scoutledarens ansvar och skyldigheter.     

 Förstår vikten av att scoutledare stöder varandra, bl.a. i form 

av parledarskap. 

    

 Kan ge och ta emot respons och att använda sig av 

responsen för att utveckla den egna verksamheten. 

    

 Förstår vad som menas med handledning och förstår nyttan 

med att göra handslag. 

    

 Kan göra ett handslag för ett verkligt eller fiktivt 

ledaruppdrag. 

    



Att leda ett 

evenemang (J4) 

     

 Kan ställa upp mål för ett evenemang.     

 Kan göra upp en planeringstidtabell.     

 Kan planera och sköta kommunikationen i samband med 

evenemanget. 

    

 Kan göra upp en budget.     

 Kan utnyttja tidigare respons i planeringsskedet inför en ny 

utbildning eller ett nytt evenemang. 

    

 Förstår betydelsen av scoutledarens ansvar som ledare för 

evenemanget. 

    

 Kan leda projektgruppen på ett stöttande sätt.     

 Kan planera och verkställa utvärderingen av evenemanget.     

 Kan samla in respons som en del av utvärderingen.     

Säker verksamhet i 

kåren (T3) 

     

Allmän säkerhet 
Känner till Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter och 

Finlands Scouters krisinformationsanvisningar och/eller det 

egna distriktets/FiSSc:s motsvarande anvisningar. 

    

 Har genomfört Finlands Röda Kors Första hjälpen 1 kurs 

eller har motsvarande kunskap. 

    

 Kan göra upp en säkerhetsplan, t.ex. för sin 

ledarskapsövning. 

    

 Kan förutse verksamhetens (t.ex. veckoverksamhet, läger, 

seglatser och utfärder) riskfaktorer. 

    

Utfärdssäkerhet 
Känner till säkerhetsfaktorer som hör till de grundläggande 

färdigheterna för utfärder i terräng och läger (hygien, logi, 

matlagning, orientering, att göra upp eld, utrustning, 

övernattning). 

    

 Är uppmärksam på att scoutverksamheten kan slita på 

miljön och hur man kan motverka detta. 

    

 Känner till allemansrätten och skyldigheterna.     

 Kan övernatta i terräng, åtminstone en natt.     



Psykisk säkerhet 
Är förtrogen med scoutledarens ansvar för barns och ungas 

psykiska säkerhet genom Tryggt tillsammans-anvisningen 

och/eller genom Trygg tillsammans-webbkursen.  

    

 Känner till Finlands Scouters eller det egna 

distriktets/FiSSc:s linjedragningar för rusmedel och 

linjedragningarnas betydelse för säkerheten. 

    

 Känner till riskerna med internet och social media och hur 

riskerna kan minimeras. 

    

Jag som scoutledare 1  

(IK 2) 

     

 Kan reflektera över vad rollen som frivillig scoutledare 

betyder för hen själv som vuxen/roverscout).  

    

 Är införstådd med scoutingens ledarskapsuppfattning.     

 Kan utvärdera sina styrkor och svagheter som person och 

som scoutledare samt ställa upp egna utvecklingsmål. 

    

 Kan reflektera över sin egen tidsanvändning.     

 Kan planera sin egen utbildningsstig.     

Kåren (OR1) 
     

 Känner till den egna kårens stadgar och 

beslutsfattningsprocesser (officiella möten) samt bekantar 

sig med hur detta fungerar i andra kårer. 

    

 Förstår runderna i verksamhets- och ekonomiplanering och 

hur dessa påverkar varandra. 

    

 Har inblick i scoutorganisationens och kårens 

informationskanaler och kan använda dessa i olika 

situationer och för olika målgrupper. 

    

 Känner till hur det regionala samarbetet i FiSSc fungerar 

och vilken hjälp och vilket stöd FiSSc kan erbjuda kåren. 

    

 Förstår scoutingens betydelse som en internationell, 

fostrande organisation. 

    

Aktuellt inom 

scoutingen (P4) 

     

 Känner till aktuella frågor inom scoutingen.     



Grunderna i 

scoutprogrammet (K3) 

     

 Känner till scoutingens mål för fostran.     

 Känner till scoutmetoden som metod för att lära ut nya 

färdigheter till barn och unga. 

    

 Känner till scoutprogrammet i stora drag.     

 Förstår utfärdens betydelse som inlärningsmetod och som 

en del av scoutprogrammet. 

    

Aktiv medborgare (Y1) 
     

 Förstår den praktiska betydelsen av att vara en aktiv 

medborgare. 

    

 Förstår scoutingens betydelse som en samhällelig aktör.     

 Känner till kårens centrala intressentgrupper både inom och 

utanför scoutingen (t.ex. skola, församlingar och 

kommunen). 

    

 Känner till scoutingens olika påverkningsmöjligheter i den 

egna närmiljön. 

    

Scoutingens 

grundsatser 1 (P2) 

     

 Känner till scoutrörelsens organisation (kåren, FiSSc, 

centralorganisationen och världsförbunden). 

    

 Känner till FS grundstadga, dess värdegrund och 

målsättningar samt scoutidealen. 

    

 Känner till scoutrörelsens historia i stora drag, 

scoutsymboliken samt de mest centrala scouttraditionerna. 

    

 Förstår scoutingens betydelse som en internationell, 

fostrande organisation. 

    

 


