
 
 

 

RAPPORTBLANKETT FÖR LEDARSKAPSÖVNINGEN TILL 

SCOUTLEDARFULLMAKTSANSÖKAN 
 
 

Den här blanketten är till för dig som har ansökt om att göra en muntlig rapportering av ledarskapsövningen i 
samband med grundutbildningen för scoutledare. 
 
För att få ledarskapsdelen godkänd och kunna ansöka om scoutledarfullmakt behöver du även ta med 

 handledarens utlåtande (med handledarens underskrift). 

 den ifyllda blanketten om ansökan för scoutledarfullmakt (med kårchefens underskrift). 
 
Förbered dig inför rapporteringstillfället genom att fundera på frågorna på baksidan. Ta även med din 
ledarskapsövningsplan om du gått kursdelen efter år 2015. 
 
 

 

Scoutledarfullmaktsansökan 

 
Ledarens namn   ____________________________________________________________________ 

Kår    ____________________________________________________________________ 

Telefonnummer  ____________________________________________________________________ 

Grundutbildning för scoutledare (år och plats)  ________________________________________________ 

Första hjälpen kunskap (år och vad)    ________________________________________________ 

Ledarskapsövningens/evenemangets namn  ________________________________________________ 

Tema för ledarskapsövningen  _____________________________________________________________ 

Datum  ______________ Platsen där evenemanget ordnades  _____________________________ 

Deltagarna var  vargungar  _____ st 

   äventyrsscouter  _____ st 

   spejarscouter  _____ st 

   explorerscouter  _____ st 

roverscouter  _____ st 

äldre ledare  _____ st 

 
 
 
Godkännande av ledarskapsövningens rapport 

 

 
_______________    ____________________________  ____________________________ 

Datum och plats     Mottagarens namnteckning    Namnförtydligande 

 

□  Alla bilagor lämnades in i samband med rapporteringstillfället 

□  Bilagor skall skickas till Scoutstationen inom en månad



Bästa blivande scoutledare 

Förbered dig inför ditt muntliga rapporteringstillfälle genom att fundera på hur följande saker gjordes under din 
ledarskapsövning. 

 
Vilka var dina målsättningar för evenemanget och hur uppfylldes de? 

 

Hur sköttes planeringen av evenemanget? 

 Var ni flera som delade på ansvaret? 

 Var rollfördelningen tydlig och vilken var din roll? 

 Hur ofta och på vilket sätt träffades ni innan evenemanget? 

 Hur togs besluten? 

 Gjordes en projektplan som sedan följdes? 

 Vad skulle du göra annorlunda nästa gång gällande planeringen? 

 

Upplevde du någon del av projektplanen mer krävande än de andra? 

 Målsättning 

 Projekttidtabell 

 Budget 

 Säkerhet 

 Evenemangstidtabell och program 

 Marknadsföring 

 Transport, infra och bespisning 

 Miljö och ekologi 

 Utvärdering 

 

Hur marknadsfördes evenemanget? 

 Vilka olika marknadsföringskanaler användes? 

 Med vilken tidtabell sköttes marknadsföringen? 

 Deltog så många som ni hade tänkt er? Varför? 

 

Hur togs säkerheten i beaktande? 

 Hur gjordes säkerhetsplanen upp? 

 Var någon punkt i säkerhetsföreskrifterna svår att uppfylla? 

 Kände alla sig trygga under evenemanget? 

 

Hurudant var programmet? 

 Gick allt enligt planerna eller fick ni improvisera? 

 Skulle du göra något annorlunda på nästa evenemang? 

 

Hur utvärderades evenemanget? 

 Deltog både ledare och deltagare i utvärderingen? 

 Fanns det större avvikelser från projektplanen? 

 Vad gjorde evenemanget till ett scoutevenemang? Hur syntes scoutmetoden? 

 

Vad lärde du dig under din ledarskapsövning? 

 Hur fungerade det att leda andra ledare? 

 Vilka sidor skulle du vilja utveckla hos dig själv som evenemangsledare? 



Handledarens kommentarer 
(Din handledare besvarar följande frågor under er avslutande diskussion) 

 
 
Berätta om ert samarbete. När träffades ni första gången? Hur många gånger har ni träffats? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Hur tycker du som handledare att planeringen inför evenemanget fungerade? Hur tycker du att evenemanget 

lyckades? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Vad tycker du att ledaren som du handledde lyckades bäst med i sin ledarskapsövning? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Annat du vill tillägga eller kommentera? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________ ____________________________  __________________ 

Datum    Handledarens namnteckning    Telefonnummer 

 

____________________________  __________________ 

Namnförtydligande    E-post 

 

 


