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Programgruppen informerar



INNEHÅLL DEL 1/2

Kårteamsevenemang

Vad är de? Varför finns de?

Vad har vi att erbjuda?

Frågor & Svar - vad vill ni att vi ska erbjuda?

Beställningskurser

Vad är beställningskurser?

Hur beställer man en beställningskurs?

När skall en beställningskurs beställas?

Vilka kurser saknas ur sortimentet?

Hurudana kurser vill ni kunna beställa?



INNEHÅLL DEL 2/2

Programsatsning 2018

Bakgrundsinformation

Vad som görs på finska sidan

Vad vi kommer att göra

Händelsekalendern 2019

Kårernas kommentarer

Övrigt

Uppdragsbörsen



KÅRTEAMS
EVENEMANG

Vad, var och varför?

Länk till Answergarden: https://answergarden.ch/658913

https://answergarden.ch/658913


Vad är de? Varför finns de?

Kårteams evenemang är:

Program för åldersgrupperna

Vargunge, t.ex.: Vu-dagar, Vu-tävlingar

Äventyrsscout, t.ex.: Äve-nätter

Varför finns de?

Scoutprogrammet sätter tyngd på att evenemangen för dessa 
åldersgrupper skall ske inom närområdet/inom bekanta kretsar.

Viktigt att egna kårledaren närvarar

Förhindra risken för långa (tråkiga?) resor



Vad kan vi erbjuda er?

Vi vill underlätta arbetet för er del då ni ordnar ett kårteams evenemang, 
därför kommer vi att erbjuda följande:

Hjälp med att ordna evenemangen genom;

Hjälp med ekonomiska frågor (budgetering och ekonomihantering)

Administrativa uppgifter (Kuksa och anmälningsblanketter)

Marknadsföring (Tips och färdiga botten)

Program (Programtips och material)

Checklista (Var börja&sluta, handslagsmallar, 
utvärderingsblanketter)

Dessa botten kan användas till andra evenemang som ordnas inom 
kårteamet eller inom kåren.

Ifall sidan uppskattas och används så kommer vi stegvis utöka materialet.





FRÅGOR?

Vad önskar ni att vi ska erbjuda?



BESTÄLLNINGSKURSER

Vad, när och hur? 



Vad är en beställningskurs?

Beställningskurserna kan vara t.ex.:

Akela och Kaptensutbildning

Lotsutbildning

UTE 1

Kuksa-Utbildning

Krav för att kunna beställa:

Minst 7 deltagaren (12 på UTE 1)

Krävs en ledare per fem minderåriga

Plats:

Kåren skall ordna utrymmet



Hur beställer man den?

Kräver följande förhandsplanering:

Ha en klar plats

Ha en ungefärlig tid

Ha klart att minimiantalet deltagaren uppfylls

Kurserna beställs enligt:

Kurs på vintern (januari-mars) senast 15.11

Kurs under övriga året (mars-december) 15.01

Varifrån beställer man?

Finns en beställningsblankett på: verksamhet.scout.fi under 
beställningskurser.

http://verksamhet.scout.fi/


VAD SAKNAS?

Vilka kurser saknas?

Kurser som redan ordnas inom FiSSc som skulle vara lämpliga i
beställningsformat?

Kurser som inte ordnas men som också skulle vara bra att ha i
beställningsformat?



AKTUELLT 
2018

Händelsekalendern & Lots-satsningen



Aktuellt just nu

2018 kommer lotsens uppgift i kåren att lyftas upp, genom:

Uppdaterad uppdragsnyckel

Lotsutbildningen är en beställningskurs

Uppmuntrar lotsarna att gå utbildningen

Händelsekalendern 2019

Kårerna har möjlighet att kommentera fram till 22.04

Uppdateringen av spejarscoutprogrammet håller på att färdigställas

Finns det intresserade kårer som vill prova på att ordna 
kårteamsevenemang? Programgruppen skulle stöda er i arbetet!



TACK!

WWW.VERKSAMHET.SCOUT.FI
SCOUTPROGRAMMET.FI


