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Scoutledarträffar 2019

FAMILJESCOUTING



FAMILJEN
är en del av kåren. 

FAMILJEN
rör sig i naturen. 

FAMILJEN
gör saker tillsammans

FAMILJEN
bekantar sig med
scoutingens värderingar. 



FAMILJESCOUTING
FAMILJESCOUTING är en del av 
Finlands Scouters officiella program.

MÅLET är att kunna erbjuda
gemensamma aktiviteter till hela 
familjen enligt scoutingens
värderingar

FAMILJESCOUTING räknas inte som
en del av scoutfostran, utan ger
familjerna en möjlighet att bekanta
sig med scoutingen.



FAMILJESCOUTING
FAMILJESCOUTING har inte skilda
mål för fostran, utan
verksamheten bygger på de 
allmänna målen samt allmänna
värderingarna

FAMILJESCOUTING erbjuds av 
kårerna, men det är frivilligt att
erbjuda familjescouting

FAMILJESCOUTER betalar Finlands
Scouters medlemsavgift (34,50€) 
och de barn som inte är i 
skolåldern räknas som III-
medlemmar (12,25€)





PROGRAM
FAMILJESCOUTINGEN
är planerad för familjer med 3-6 år
gamla barn, men det är möjligt att
delta med yngre barn.

FAMILJESCOUTINGENS kärna är
familjen, inte en vuxen eller
någons barn. Arbetsteamet är
vuxen + barn.

Den VUXNA kan vara barnets
förälder, eller någon annan trygg
bekant som t.ex fadder, farfar eller
moster.

BARNEN är hela tiden på den
vuxnas ansvar.

FAMILJESCOUTINGENS mål är att 
ge en möjlighet för familjer att 
bekanta sig med scouting och 
samtidigt kunna umgås i naturen.





AKTIVITETER
Det finns ett PROGRAM för 
familjescouterna, som består av olika
aktiviteter.

FAMILJESCOUTINGENS AKTIVITETER är
indelade i sex olika delar, med hjälp av 
dessa får man program för hela året.

AKTIVITETERNA finns tillgängliga på
scoutprogrammet.fi som alla andra
åldersgrupps-program.

Det är möjligt och meningen att
AKTIVITETERNA görs en eller flera gånger
under året.





AKTIVITETER
AKTIVITETERNAS sätt att utföras på kan
variera, men yngre scouter får garanterat
ut något av programmet fast de görs på
samma sätt.

GRUPPEN väljer en aktivitet som passar
dem, ingen av aktiviteterna måste göras.

I samband med AKTIVITETEN beskrivs
olika sätt att genomföra den på, och det är
möjligt att skicka in egna tips som läggs
till efterhand.



AKTIVITETSHELHETER
VARDAGSLIV omfattar gemensamma familjerelaterade färdigheter som första 

hjälpen och säkerhet.

UTFÄRD: familjen övar tex på hur man tänder en brasa, hur man använder ett 

stormkök och hur man sätter upp ett tält. 

HANTVERK: utmanar familjen att prova olika hantverkstekniker, allt från gör-det-

själv pyssel till tovning och tygtryck.

UTELIV: uppmuntrar familjen att genomföra olika typer av utfärder och utmana 

familjen att röra sig i varierande terräng. T.ex. fågelskådning och pulkaåkning.

NATUR:  t.ex. djurspårning, att bygga en hydda eller att utforska insekter med 

förstoringsglas

DELTAGANDE I KÅRENS EVENEMANG



MÖTEN / TRÄFFAR
GRUPPEN Träffas ca 5-6 gånger per 

termin.

MÖTENA är ungefär 2-3timmar långa.

MÖTENA sker helt på barnens villkor.

En fungerande MÖTESTID kan t.ex vara 

en lördag förmiddag.

Ni hittar förslag på program och andra

tips på scoutprogrammet.fi



FAMILJESCOUTINGENS ÅRCYKEL 



SYMBOLIK

FAMILJESCOUTINGENS symbol är en ekorre.

EKORREN inspirerar med sin snabbhet och
nyfikenhet till mångsidig lek, information
och pyssel..

EKORREN rör sig under dagtid, och är ett 
bekant djur för barnen. 

VARJE familjescout har möjighet att få ett 
årligt ekorr-märke. Dessa delas ut under
kårens eller gruppens avslutning.

Mängden EKORR-MÄRKEN berättar hur
många år barnet eller den vuxna har deltagit
i familjescoutingen.



SCOUTBLÅ Ledarnas / scoutingens färg

”EKORR-RÖD” Familjescoutingens egna färg

GUL Vargungarnas egna färg

ORANGE Äventyrsscouternas egna färg

VIOLETT Spejarscouternas egna färg

GRÖN Explorerscouternas egna färg

BRUN Roverscouternas egna färg
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KÅRSAMARBETEN

Scoutledarträffarna 21.9.2019 – H:fors/Åbo/Vasa/Jakobstad



VAD ÄR ETT KÅRSAMARBETE?
Kårsamberbete kan t.ex vara ett 
gemensamt evenemang med några
närliggande kårer, eller varför inte med
någon från ett helt annat geografiskt
område?

Evenemanget kan vara allt från att
träffas en kväll till att ordna en 
gemensam förläggning



HUR KOMMER VI IGÅNG?!
På webben hittar du det som behövs
för att komma igång! 

Navigera in dig på www.scout.fi

– För kårer

Kårstöd

Arrangera evenemang

TADA!!!

http://www.scout.fi/


HUR GÅR VI VIDARE?



SCOUTLEDARTRÄFFARNA:
Ett utmärkt tillfälle

– Att få nya kontakter

– Hitta någon att planera ett 
evenemang med

– Slå alla kloka huvud ihop och
planera ett gemensamt program



AND NOW:
A BRIEF MESSAGE FROM

OUR SPONSOR.



VÅR-FM 2021



VÅR FM I SCOUTFÄRDIGHETER

Ordnas med jämna
mellanrum

2021 är det FiSSc tur att
ordna detta evenemang

Vi (Programgruppen) 
önskar att evenemanget
skulle ledas av en 
motiverad trio! 

Vi hoppas kunna rekrytera
eldsjälarna i 
evenemanget under detta
år. 

Trion kommer att få stöd i 
uppdraget från en 
tidigare stabchef.

Man behöver inte vara ett 
”Tävlingsguru”, 
nyskapande ideér
kommer ofta från
oerfarna! 



INTRESSERAD?
KONTAKTA någon ur
Programgruppen på plats

Vill du fundera ett tag?

– Kontakta Jockum eller
Laura per e-post.

– Ring Jockum eller Laura 
vid frågor

Kom ihåg:

– Ta med 2 kompisar



OCH TILLBAKA TILL 
KÅREVENEMANGEN!

UPPGIFT:

– Hitta några att tala med, fundera
över hurdana evenemang ni kunde
ordna ihop.

– Fundera över en tidpunkt (t.ex
höst/vår)

– Ta varandras kontaktuppgifter, och
glöm inte bort denna slide.



TACK!


