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UPPDRAGSBESKRIVNING: 
KÅRCOACH  

 
Kårcoachen hör till sitt kårteams coachtrio och stöder tillsammans med resten av coachtrion kårernas 
nyckelpersoner – kårchefen, uppdragschefen och programchefen – i sina uppdrag. Coachtrion känner 
till kårteamets kårer och deras situation.  
 
Kårcoachen stöder kårchefen i sitt uppdrag. Kårchefen leder kåren, dess styrelse och dess resurser.  
 
Kårcoachen jobbar både genom personlig handledning och genom att ordna träffar där kårteamets 
kårchefer kan nätverka och få stöd och utbildning för sina uppdrag. Kårcoachen håller kontakt med 
kårteamets kårchefer och handleder dem.  
 

Uppdrag i coachtrion Motpar i kåren Ansvarsområde 

Kårcoach Kårchef Att leda kåren 

Uppdragscoach Uppdragschef Att leda kårens personresurser 

Programcoach Programchef Att leda förverkligandet av scoutprogrammet 
och scoutfostran 

 
Coachtrion ser tillsammans till att kårens tre nyckelpersoner kan fungera i sina uppdrag och leda 
kåren så väl som möjligt. Alla coachuppdrag är uppdrag inom FiSSc. 

 

                     

Kårcoachen handleder kårchefen i 

 ledandet av kåren: ledning av kårens verksamhet som helhet, säkrandet av ett fungerande 
styrelse- och ledarstabsarbete, fungerande kommunikation till de viktigaste målgrupperna 
(ledarstaben, föräldrar, intressenter, potentiella medlemmar) 

 utvecklandet av verksamheten: mål och riktning för kårens utveckling sätts upp, 
utvecklingsåtgärder väljs, förverkligas och en bedömning på hur väl dessa fungerar görs 

 att lösa problemsituationer i kåren: bedömning av läget och beslut om åtgärder på basis av 
situationen. I svåra fall hjälper också FiSSc kansli. 

                     

Kårcoachen ser till att 

 kårteamets alla kårchefer är förtrogna med sina uppdrag och sina ansvarsområden och vet 
varifrån och av vem de får stöd och hjälp. 

 kårchefen har ett handslag för sitt uppdrag. Kårcoachen kan vid behov vara med under 
handslagsdiskussionen. 

 kårchefen utvecklas i sitt uppdrag. 
 kårchefen kan och vill utveckla kårens verksamhet. 
 kårerna känner till FiSSc tjänster och utnyttjar dessa på ett sätt som passar dem. 
 kårerna i området får det stöd de behöver av FiSSc. 
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Kårcoachen koordinerar 

 stödet kårcheferna inom ett kårteam kan ge varandra. 
 i coachteamet information om situationen hos kårerna i kårteamet samt eventuellt behov för 

extra stöd. 
 informationsgången mellan kåren och FiSSc. 

                     

Kårcoachen ordnar 

 träffar för att använda olika verktyg med kårchefen på tumanhand. Det ska ordnas minst två 
träffar per år per kårchef, och under dessa fokuserar man på att leda de olika delarna av kåren 
eller på utveckling av kårens verksamhet. Träffarna kan också vara virtuella.  

 två till fyra gemensamma träffar för alla kårchefer i kårteamet. 
 deltar enligt överenskommelse i arrangemang kring seminarier eller andra utbildningar för 

kårchefer som går i FiSSc regi. 
                     

Kårcoachen stöds av 

 kårteamets andra coacher 
 coachteamets kårcoacher och resten av coachteamet 
 FiSSc grupp för kårstöd 
 FSs och FiSScs verktyg och stödmaterial 
 fortsättningsutbildning, exempelvis Treklöver-Gilwell, kårchefsutbildning             

             

Krav för uppdraget 

 scoutledarfullmakt 
 Tryggt tillsammans-utbildning 
 intresse för att leda en kår, gärna erfarenhet av detta 
 coachutbildning som genomförs under uppdragets gång 

                     

Längd på uppdraget: Ett års mandat (två år i uppdraget är att rekommendera) 

Rollen i uppdraget: handledare-sakkunnig-utbildare 
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