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MÅNGFALD, TRIVSEL OCH TRYGGHET I 
SCOUTERNA!



JÄMLIKHETSPLAN

ELLER PLAN FÖR RESPEKTFULLT 

BETEENDE?



Plan för respektfullt 
beteende

Även omtalad som antimobbningsplan

I förbundet råder nolltolerans mot mobbning och osakligt beteende.

Planens syfte är att stöda och ge tips kring förebyggande av och ingripande mot
osakligt beteende och mobbning inom scoutingen. 

Planen närmar sig tematiken ur ett helhetsperspektiv och diskuterar FiSSc:s
samtliga målgrupper.  

FiSSc:s plan för respektfullt beteende finns till för att trygga samtliga 
medlemmars rätt till en givande och trygg hobby, där var och en känner sig 
välkommen oberoende av fysiska, psykiska, socioekonomiska eller sociala 
förutsättningar.



Plan för respektfullt 
beteende

Består av två delar

– förebyggande av osakligt beteende

– metoder för att ingripa i de fall osakligt beteende skulle förekomma. 

Båda avsnitten diskuterar temat utgående från de olika ledarroller en scout kan
ha: åldersgruppsledare, kårchef, trygghetsperson och uppdrag på förbundsnivå
(ex. förtroendevald eller stabsmedlem).

Denna plan ska användas som komplement till Tryggt tillsammans-
anvisningarna.

Hittas på scout.fi under: https://www.scout.fi/for-
karen/karadministration/trygghet/plan-for-respektfullt-beteende/

https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/trygghet/plan-for-respektfullt-beteende/


Steg 1: ”för kårer”,  
”kåradministration”, 
”trygghet”
Steg 2: under trygghet 
hitta ”plan för 
respektfullt beteende” 
Steg 3: planens början 
finns överst på sidan i 
text och alla 
underrubriker och 
aktiviteter som länkar 
nedanför



Jämlikhetsplan
Godkändes av förbundet under höstmöte 2018

Planens syfte är att ge verktyg för förbundets medlemmar att beakta jämlikhet i 
verksamheten

Alltså fungerar den som ett stöd för scouter att ordna verksamhet som är 
tillgänglig, välkomnande och trivsam. 

Jämlikhetsplanen är en påminnelse om vad vi kan bli bättre på och hur vi kan 
inkludera allt fler i verksamheten. 

Målen i denna plan ska kontinuerligt följas upp och utvärderas i samband med 
förbundets verksamhetsplanering och utvärderingen av verksamhetsåret.



Jämlikhetsplan
Steg 1: ”för kårer”, 
”scoutprogrammet”, 
”verktyg för 
mångfald”

Steg 2: skrolla ner 
och hitta ”FiSSc
jämlikhetsplan 
2018” som ett skilt 
dokument 



GUESS WHICH PLAN

Ta fram telefjongen och gå till Kahoot.it !
https://create.kahoot.it/share/scoutledartr

aff-27-04/e8c6455d-102c-4950-81c1-
3fd265162cbb 

https://create.kahoot.it/share/scoutledartraff-27-04/e8c6455d-102c-4950-81c1-3fd265162cbb


Trivsel och 
trygghet i 
scoutingen

Gruppindelning i grupper på 3-4 pers.

25 minuter tid för diskussion; diskutera 
1-4 av ämnena som presenteras på 
följande slides



Diskussionsämne 1:

Aktivitetstips för 
en positiv anda

Dra ett kort ur aktivitetskorts-högen

Diskutera i gruppen:

– Hur stöder övningarna på kortet trivsel, 

mångfald och gruppanda?

Upprepa med nytt kort om det känns så, 
eller gå vidare till annat diskussions-
ämne



Diskussionsämne 2: Hur kan du själv bidra till 
en trygg och välkomnande miljö? - 10 
punkter

Jag strävar efter att ha en positiv inställning

Jag kommunicerar ärligt, respektfullt och konstruktivt

Jag strävar efter att förstå vad någon annan säger

Jag gör mitt bästa för att alla ska känna sig välkomna

Jag kommer ihåg att alla har rätt att ha en åsikt

Jag vågar be om hjälp

Jag vågar be om förlåtelse

Jag vågar förlåta och gå vidare

Jag ingriper ifall jag ser någon bryta mot dessa punkter

Jag uppmuntrar även andra att följa denna lista

Diskutera i gruppen:

vilka av punkterna är lätta att 

följa; vilka svåra? Hur kunde 

man göra de svåra punkterna 

lättare?



Diskussionsämne 3:

Plan för 
respektfullt 
beteende i kåren

Uppgift: Börja göra en plan för 
respektfullt beteende på sommarlägret, 
utgående från mallen



Diskussionsämne 4:

Trygghetspersone
r

Diskutera i era grupper:

– Har kårerna en (eller två) 
trygghetsperson(er)

– Vilken roll har trygghetspersonen/-erna i 
kåren; vad har de för uppgift? /Vilken roll 
och uppgift BORDE de ha 

– Vet alla i kåren vem de kan vända sig till 
ifall de upplever eller bevittnar osakligt 
bemötande i (eller utanför) scoutingen; 
Om nej; hur kunde det åtgärdas?

– Vilket stöd behöver trygghetspersonerna 
av FiSSc? (Utbildning? Träffar? 
Diskussionsforum? Material på nätet?...)



Diskussion 1-4
Välj vilka diskussionsämnen ni strävar 
efter att hinna med under de 
kommande 25 minuterna och sätt 
sedan igång.

1. Aktivitetstipskorten

2. 10-punktslistan

3. Plan för respektfullt beteende i kåren

4. Trygghetspersonernas roll, uppgifter 
och stöd

Använd er gärna av stöddokumentet för 
kårens plan, aktivitetskorten, 10-
punktslistan, Tryggt tillsammans-
anvisningarna, jämlikhetsplanen etc. 



Tryggt tillsammans är en anvisning för 
att främja barns och ungas trygghet och 
välbefinnande inom 
scoutverksamheten. Alla 15 år fyllda 
scoutledare ska genomföra Tryggt 
tillsammans utbildningen.

360 nuvarande FiSSc-medlemmar har 
gått Tryggt tillsammans-utbildningen

Tryggt 
tillsammans



Tryggt tillsammans – utbildade kårvis

Nu inför sommarlägret är ett bra tillfälle att kolla läget i kåren!

Scoutkåren Åfararna r.f. 24

Scoutkåren Ålandsflickorna 5

Sjöscoutkåren Havsörnarna 1

Sjöscoutkåren Porkala 5 3

Sjöscoutkåren Sailors 5 1

Sjöscoutkåren Seaboys 9 5

Sjöscoutkåren Spejarna 2

Sjöscoutkåren Stormfågeln 17 2

Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare 5 4

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna 14 1

Sjöscoutkåren Vikingarna 10 2

Sjöscoutorganisationen Fribytarna 13

Spejarna i Gamlakarleby 2

St. Simons Sjöfararna 12

Södrik Stigfinnare 1

Tammerfors Spejare 2

Tempelscouterna 2 1

Östersundom Scouter rf 3 2

Lovisa Scoutflickor 6 1

Lovisa Svenska Boyscouter 2

Munksnäs Flickscouter 14

Nedervetil Scoutkår Vägvisarna 1

Nordsjö Skogsriddare r.f. 9

Nykarleby Forsfarare 10

Närpes Scoutkår 1

Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna 7

Pedersörenejdens Korsbärare 7

Scoutkåren Brobyggarna 6 1

Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare 8

Scoutkåren MuHö 4

Scoutkåren Munksnäs Spejarna 8

Scoutkåren Nybyggarna 2

Scoutkåren Pojkarna 4

Scoutkåren Spejarna H:fors rf 4

Scoutkåren Sydvästen 1

Scoutkåren Tre Björkar 4 1

Scoutkåren Vasa Korsfarare 7 2

Dalsbruks Sjöscouter 1

Finströms Sjöscouter 1

Flickscoutkåren Korsfararflickorna 4

Flickscoutkåren Åbo Vildar 17 3

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna 8

Grankulla Scoutkår 7

Hangö Scoutkår 6

Helsingfors KFUK/M Scouter 7

Helsingfors Scoutkår Spanarna 4

Ingå Scouter 5

Jakobstads Flickscouter 1

Karis Flickorna 6

Karis Gossarna 2

KFUM:s Scouter Kamraterna 3 6

Kimito Sjöscouter 1

Korsholms Spejare 2

Kristinestads Nybyggare 14

Kumlinge Sjöscouter 1

Kyrkslätt Scouter 23 1





Förslag: Ta upp på nästa kårmöte
En punkt om TRYGGHET; tala om:

– Tryggt tillsammans-utbildningen (har alla gått den som borde gå?)

– Kårens trygghetsperson/-er (vem är trygghetsperson/-er och vad är deras 
uppgift och roll i kåren?

– Kårens plan för respektfullt beteende; hur försäkrar ni er om att alla era 
medlemmar trivs och känner sig trygga på veckomöten, på ledarmöten och 
under evenemang?





FRÅGOR? <3



KÅRSTÖDETS REKRYPASS



Diskussion och
övning

Berätta om din kårs bästa tips eller 
erfarenhet (1/kår)

Vem deltar i scoutveckans rekrykampanj? 
Hur har det gått? 

Övning: vuxenrekrytering steg för steg



Esityksen valokuvat: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Atte Kesti / Suomen Partiolaiset#fissc #partioscout
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