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Uppdateraring på finska

Just nu översätts det uppdaterade programmet till svenska

Varför görs uppdateringen? 
- Förändringar i samhället och omgivningen
- Förbättra det program som publicerades för tio år sedan
- Programmet i olika åldersgrupperna förenhetligas
- Ett försök att få programmet för de äldre åldersgrupperna
mer aktivt i bruk i kårerna



Hur har programmet förändrats?
Olika stora förändringar för olika åldersgrupper. 

Uppdatering av det nuvarande programmet inte lika 
störa förändringar som för tio år sedan

Mest strukturella ändringar och finslipning av redan
existerande aktiviteter

Störst ändringar i spejarscoutprogrammet, minst i 
vargungeprogrammet.



Förändringar i 
roverscoutprogrammet

Strukturen på programmet relativt oförändrad. 
Omgruppering av existerande aktiviteter.

Aktiviteter, kontroller (tidigare: ämnesområden), 
vandringskarta

Vid varje aktivitet finns mål, beskrivning, lotsens och
patrulledarens uppgift samt tips för genomförande



Förändringar i 
explorerscoutprogrammet

Tydligare struktur: utrustningspaket bort

Aktiviter, fickor. 

Ny indelning på fickorna, enligt tema. 

Uppdaterade aktiviteter, olika tips för genomförande

Lotsens roll förtydligad

Pauser tillagda, evalueringsträffar uppdaterade

Gruppledarutbildningen uppdaterad, 
Gruppledarutbildningsmärket



Förändringar i 
spejarscoutprogrammet

Nivåerna på aktiviteterna slopades  tydligare struktur

Mer innehåll till tilläggsetapperna

Vid varje aktivitet finns mål, beskrivning, lotsens och
patrulledarens uppgift och tips för genomförande

Inget aktiviteteskort mer (gäller också för VU & ÄS)

NYA MÄRKEN i butik. Svårt att använda nya och gamla
märken parallellt. 



Nya märken



På svenska
Roverscoutprogrammet finns färdigt och har skickats till
kårerna. Finns på scoutprogrammet.fi. Hittar ni buggar 
meddela. 

Explorerscoutprogrammet går i tryck i dagarna. Stora delar
av programmet finns på scoutprogrammet.fi. 

Spejarscoutprogrammet översätts som bäst, publiceras
under hösten. Mer info närmare i…
- Kårposten
- FiSSc ledare på Facebook
- rakt till kårens programansvariga

Samma kanaler gäller för info om
äventyrsscoutprogrammet och vargungeprogrammet



Publicering: var?

VAR?
- Delar till Programmappen (tidigare Ledarmappen)
- Scoutprogrammet.fi
- Kuksa



Vad betyder det här för min kår?
Att övergå till de nya programmet i takt med att de svenska
översättningarna blir klara. 

Bekanta er med det nya programmet och välj när ni tar det
nya programmet i bruk. 

Det finns ingen exakt deadline  gör det i egen takt

En åldersgrupp i taget eller alla på en gång

Välj en lösning som passar just er kår!



Frågor?
WWW.SCOUTPROGRAMMET.FI

annika.ronnblad@scout.fi

044-218 4332

http://www.scoutprogrammet.fi/
mailto:annika.ronnblad@scout.fi

