
 

UPPDRAGSBESKRIVNING, 
UPPDRAGSCHEF 
Allmänt om uppdragschefens uppdrag 

 
 Uppdraget som uppdragschef är ett av de viktigaste i kåren. 
 Uppdragschefen ansvarar för att motivationen bibehålls hos de explorerscouter, 

roverscouter och äldre ledare som har uppdrag i kåren.  
 Uppdragschefen ser till att handslagssystemet används och att ledarna utbildar sig – kort 

sagt, att scouting är det bästa stället för att göra frivilligarbete! 
 Uppdragschefen jobbar tillsammans med kårchefen och programchefen. 
 Uppdragschefen gör sitt handslag med kårchefen. Vid behov kan uppdragscoachen vara 

med under handslagsdiskussionen. 
 Uppdragschefen rekommenderas vara en del av kårstyrelsen. 

 
 
Uppdragschefens uppgifter 

 

Handslagssystemet 

 Uppdragschefen ser till att alla ledare som har ett uppdrag får ett handslag. 
 Uppdragschefen utbildar och sporrar de ledare som håller handslagsdiskussioner med 

andra till att använda handslagssystemet på ett bra sätt. 
 Uppdragschefen förstår handslagets betydelse och möjligheter för att motivera, inspirera 

och utveckla kårens ledare. 
 

Kårens ledarresurser 

 Uppdragschefen planerar tillsammans med de andra ledarna kårens verksamhet, vem 
som har vilket uppdrag nu och i framtiden. 

 Uppdragschefen ser till att det finns tillräckligt med ledare för verksamheten nu och i 
framtiden.  

 Uppdragschefen ser till att kårens vuxenrekrytering är aktiv och kontinuerlig och att de 
nya vuxna tas med i kårens verksamhet. 

 Uppdragschefen jobbar för en öppen atmosfär i kåren, så att det är enkelt att komma med 
som ny vuxen. 

 

Utbildningsplan för kårens ledare 

 Uppdragschefen ser till att alla ledare har deltagit i de utbildningar deras uppdrag kräver 
och att de erbjuds fortbildning. 

 Uppdragschefen följer aktivt med utbudet av utbildningar och informerar om dem. 
 Uppdragschefen gör upp en utbildningsplan för ledarna och följer upp den. 
 Uppdragschefen meddelar vid behov FiSSc:s kansli eller uppdragscoachen om 

utbildningsbehov i kåren. 
 Uppdragschefen ansvarar för anmälningar till FiSSc:s utbildningar och känner till 

anmälningsförfarandet. 
 Uppdragschefen upprätthåller kårens utbildningsregister och ser till att genomförda 

utbildningar registreras i Kuksa. (Gäller endast utbildningar som arrangeras av kåren.) 
 
  



 

Synliggörande och erkännande av kunnande 

 Uppdragschefen hjälper och ger ledarna råd om hur de kan beskriva sina uppdrag i kåren, 
så att både scouter och icke-scouter förstår hurudana uppdrag ledarna haft. 

 Uppdragschefen motiverar och sporrar ledarna till olika sätt att synliggöra sitt kunnande, 
genom t.ex. Open Badges. 

 Uppdragschefen hittar lämpliga uppdrag åt kårens alla ledare. 
 

Att utveckla sig i sitt uppdrag 

 Uppdragschefen går med uppdragscoachen igenom hur kårens ledare kunde må ännu 
bättre. 

 Uppdragschefen deltar i träffar och utbildningar riktade till uppdragschefer. 
 Uppdragschefen deltar aktivt i möten och andra evenemang som stöder uppdraget. 

 
 
Uppdragschefens stödfunktioner 

 Kårchefen 
 Mentorn (vid behov) 
 Uppdragscoachen och vid behov andra coacher 
 FiSSc:s kansli 
 Träffar och evenemang för uppdragschefer 
 Uppdragschefens verktyg 
 Vidareutbildningar, t.ex. TG-utbildningen 

 
 
Uppdragschefens utbildning 

 Grundutbildning för scoutledare 
 Tryggt tillsammans nätkursen 
 Uppdragschefsutbildning 

 


