
SCOUTLEDARTRÄFFAR 22.9 -18
Helsingfors / Mariehamn / Vasa / Åbo



Hälsningar från

UTBILDNINGS-
GRUPPEN



Gruppledarutbildningen 
för explorerscouter

Rekommenderat för första eller andra 
årets explorerscouter

Ett kursveckoslut och en praktikdel 
som genomförs i kåren

Kåren fyller i slutdelen på intyget

Finns bra stödmaterial för kårerna 
(delas ut)



Grundutbildning för scoutledare -
rapportering

Nu erbjuder vi möjlighet för muntlig rapportering i samband med vår-

och höstmöte. Meddela om intresse i samband med anmälningen 

(finns med som en skild fråga) så skickar vi instruktioner. 

Om man gör sin ledarskapsövning mellan kursveckosluten kan man 

muntligt rapportera under den andra kurshelgen. 

Om ni har svårt att hitta handledare i kåren kan ni fråga grannkåren 

om hjälp eller vända er till UG eller er coach för hjälp.

Närmare info och stödmaterial finns på verksamhet.scout.fi 



Är du +22 år?
Vill du utveckla dig själv som scoutledare?

Har du scoutledarfullmakt?
DÅ ÄR DET HÄR NÅGOT FÖR DIG



Treklöver Gilwell 129
Tre Stränder

15-17.3.2019 + 11-14.7.2019 

+ 14-16.2.2020



På TG 129 får du uppleva de bästa 
bitarna av TG-utbildningen i Sverige och 

Finland, och utveckla ditt ledarskap 
tillsammans med ledare från båda 

länderna.

Kursen ordnas som ett samarbete mellan 
Scouternas Folkhögskola och Finlands 

Scouter



År 2019 kostar TG utbildningen 390 € 
I priset ingår inkvartering, mat, utbildning, material 

och TG-insignier 
Resor ingår inte i kursavgiften
Du kan ansöka om understöd



Utbildningen byggs upp av en tredelad kurs med 
ett personligt utvecklingsarbete som görs mellan 

första och sista kursdelen

15-17.3.2019 Sverige  
11-14.7.2019 Åland

14-16.2.2020 Finland



Ansökan till kursen görs via medlemsregistret 

Kuksa senast 6.1.2019.  

Frågor?

Kontakta Josefin “Josse” Taubert



Övriga Ko-Gi kurser 2019

Ko-Gi 131, sex dagar vid påsk + två veckoslut

Ko-Gi 132, långt läger + ett veckoslut

Ko-Gi 133, kort läger + två veckoslut

Ko-Gi 134, seglats + två veckoslut

Ko-Gi 135, “kaamos”vandring kring nyår + två veckoslut

Kolla in de exakta datumen och följ med FS TG-information 
på: http://bit.ly/TGkurser2019



Frågor? 

Kontakta FiSSc TG ansvariga Josefin Taubert eller Hanna 

Wassholm


