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UPPDRAGSBESKRIVNING: 
UPPDRAGSCOACH  

 
Uppdragscoachen 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.  
 
Uppdragscoachen stöder uppdragschefen i sitt uppdrag. Uppdragschefen ansvarar för kårens 
personresurser, för att leda de frivilliga i kåren samt för att de frivilliga har en möjlighet att utvecklas 
i sina uppdrag. 
 
Uppdragscoachen jobbar både genom personlig handledning och genom att ordna träffar där 
kårteamets uppdragschefer kan nätverka och få stöd och utbildning för sina uppdrag. 
Uppdragscoachen håller kontakt med kårteamets uppdragschefer 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. 

 

                     

Uppdragscoachen handleder uppdragschefen i 

 handslagssystemet: alla frivilliga i kåren har möjlighet till en bra handslagsdiskussion, 
de vet vad som förväntas av dem samt vilket stöd och vilken utbildning som finns att få 
för uppdraget. 

 planeringen av ledarstabens utbildning: uppdragschefen ser till att de frivilliga i kåren 
går de utbildningar som uppdraget kräver samt erbjuder aktivt möjligheter till 
fortsättningsutbildning. 

 igenkännande och erkännande av kompetens: kårens frivilliga kan beskriva de 
färdigheter de lärt sig inom scouting så att både scouter och icke-scouter förstår hurdana 
kunskaper det handlar om. Dessutom kan de utnyttja och beskriva färdigheterna 
exempelvis i en arbetssökningssituation. Uppdragschefen kan också utnyttja de frivilligas 
olika färdigheter så att de bäst gagnar kåren. 

 ledningen och utvecklingen av kårens personresurser: uppdragschefen planerar kårens 
personresursering och tar i beaktande vem som har ett visst uppdrag nu, vem som kan ha 
det i fortsättningen samt hur en behövlig mängd frivilliga garanteras under den 
kommande verksamhetsperioden och i framtiden. 
 
 
 

                     

mailto:info@partio.fi


 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

Uppdragscoachen ser till att 

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

 kontakten till uppdragscheferna är regelbunden. 
 uppdragschefen har tillräckligt med kunskap och utbildning för uppdraget. 
 kårchefen håller handslag med uppdragschefen. Uppdragscoachen kan vid behov vara 

med under handslagsdiskussionen. 
 uppdragschefen känner till de utbildningar som FiSSc erbjuder och sporrar kårens 

medlemmar att delta i dem. 
 uppdragschefen utvecklas i sitt uppdrag. 

                 

 
Uppdragscoachen koordinerar 

 stödet uppdragscheferna 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. 

                     

Uppdragscoachen ordnar 

 träffar på tumanhand med uppdragschefen. För träffarna finns verktyg till 
programcoachens stöd. Uppdragscoachen träffar uppdragschefen minst två gånger per år, 
och under dessa träffar fokuserar man på att stöda och motivera frivilliga i sina uppdrag 
samt på planering av kårens personresurser. Träffarna kan också vara virtuella.  

 minst två träffar för alla uppdragschefer i kårteamet. 
 deltar enligt överenskommelse i arrangemang kring seminarier eller andra utbildningar 

för uppdragschefer som går i FiSSc regi. 
                     

Uppdragscoachen stöds av 

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

             

Krav för uppdraget 

 scoutledarfullmakt 
 Tryggt tillsammans-utbildning 
 intresse för att leda människor 
 uppdragschefsutbildning, eller motsvarande kunskap 
 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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