
NYTT FRÅN DE ANSTÄLLDA



NYA WEBBSIDOR



Utgångsläge
Kombinera scout.fi och verksamhet.scout.fi

Visuellt lika som Finlands Scouters nya 
webbsidor

– Vi vill vara lättillgängliga

Alla som surfar in på sidorna (scout, ledare, 
förälder eller övrig) borde få känslan av att 
vår verksamhet är bra och lätt att ”förstå sig 
på”. 

Feedback från kårerna

– Strukturen på verksamhet.scout.fi hade 

alltför mycket fokus på de 
förtroendevaldagrupper som finns i FiSSc.

– Önskades färdiga paket och tips, helheter att 

använda i kåren.



Logiken
Alla sidrubriker från www.scout.fi och 
verksamhet.scout.fi pusslades om

Fyra helheter:

– Välkommen med! (för dig som inte ännu är 

scout)

– För scouter (för enskilda medlemmar)

– För kårer 

– Finlands Svenska Scouter rf (info om 
organisationen och för utomstående partner)

Material för förtroendevalda finns i 
FiSScNät (Sharepoint)

Allt material har ett ”hem” → interna länkar 
mellan sidorna



Äggjakt
Jobba helst på dator för bättre helhetsbild

Det går bra att samarbeta med en eller 
några andra

Läs instruktionerna noga!

För att hitta rätt: till vem riktar sig denna 
information?

Första ägget: 

– → Gå till framsidan www.scout.fi

http://www.scout.fi/


NY EXIT-UNDERSÖKNING



EXIT-enkät
Ny undersökning om varför man lämnar 
scouterna

EXIT-enkät (webropol) skickas automatiskt 
till alla som slutar inom en månad efter att 
de skrivits ut ur Kuksa.  För under 15-åringar 
skickas den till vårdnadshavare.

(Ungefär) 8 frågor:

– bl.a.  främsta orsaken till att du slutade, ny 
hobby? bästa minnet? din bild av scoutingen 

Anonymiserade svar delas med kåren, då 
minst 3 svar kommit in 

ATT TÄNKA PÅ! De som svarar på sådana här 
enkäter har i regel starka åsikter, inte sällan 
till följd av negativa erfarenheter.  



HÄNDELSEKALENDER 2020



Påverka FiSSc:s
Händelsekalender
2020

Händelsekalendern 2020 spikas under
sommaren, så vill du och din kår påverka så
är det nu som gäller! DL 10.5

Utkastet hittas på: 
https://www.scout.fi/fissc/scoutfakta/strateg
i-och-
verksamhet/handelsekalenderplanering-
2020/

och där hittas också länken till webropolen
där kommentarer lämnas in.

https://www.scout.fi/fissc/scoutfakta/strategi-och-verksamhet/handelsekalenderplanering-2020/


Uppgift (tid 10 min)
kolla igenom händelsekalenderutkastet som du 
har framför dig och sök upp:

en kurs/ett evenemang som du vill och ska 
försöka delta i

en kurs/ett evenemang som du vill och ska 
försöka rekommendera åt någon i din kår (t.ex. 
en utbildning som du tycker att din 
ledarkompis borde gå, eller ett evenemang dit 
du vill skicka dina spejarscouter)

en kurs/ett evenemang som du (eller någon i 
din kår) skulle vilja/borde delta i men som du 
redan vet att knappast blir av för att 
tidpunkten, platsen eller något annat i samma 
stil inte funkar för dig (eller kårmedlemmarna).

Anteckna eventuella viktiga synpunkter och 
ändringsförslag på en post-it och kom ihåg att 
mata in dem i webropolen!



FRÅGOR? 


