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VERKSAMHET
DEN ANSVARIGA COACHEN
XX ser till att alla coacher känner till målsättningarna
för coachverksamheten.
XX VERKTYG: scoutingens strategi, FiSSc:s verksamhetsplan, FS svenska verksamhetsplan, kvalitetskriterierna för scoutverksamhet i kårerna
XX försäkrar sig om att kårstödsgruppen rekryterar
coacher med hjälp av nuvarande coacher samt
program- och ledarstödsgrupperna.
XX gör handslag, mellanhandslag och avslutande handslag med coacherna. Hen introducerar
coacherna till deras uppdrag (i samarbete med
kårstödsgruppen) och uppmuntrar dem att utbilda
sig och utvecklas inom uppdraget.
XX VERKTYG: coachernas uppdragskort
XX VERKTYG: uppdragsnyckeln, utveckling under
uppdragets gång
XX hjälper vid behov coachen i utmanande coachingsituationer och hjälper hen att hitta bra sätt att
föra coachingen vidare.
XX följer upp att coacherna har aktuellt material som
de använder då de coachar. Hen vet vilka material
som finns tillgängliga och sammanställer vid
behov nytt material, så att coachverksamheten
främjar målen i scoutingens strategi och svarar på
kårernas behov (t.ex. material till scoutledarträffar,
kårteamsträffar eller coachträffar).
XX VERKTYG: FiSSc:s material, material från FS och
olika distrikt i FS
XX handleder coacherna i hur man avvänder
coachverktygen och erbjuder möjlighet att öva sig
i att använda dem.
XX hjälper coacherna att utveckla sina coachfärdigheter.
XX kan hänvisa coacherna till rätt grupp eller instans i
förbundet enligt de frågor och behov som kommit
upp i kårerna.
XX ansvarar för att varje coach får stöd för sitt
coachuppdrag från det verksamhetsområde som
berörs (t.ex. program, ledarstöd, utbildning).

GRUPP

EN VISION

STÖD FÖR UPPDRAGET

DEN ANSVARIGA COACHEN

DEN ANSVARIGA COACHEN

XX känner coacherna och håller regelbunden kontakt med dem.

XX ser till att coachernas samarbete med
kårerna är coaching. Hen handleder olika
aktörer inom FiSSc att kommunicera med
kårerna via lämpliga kanaler.

XX MED UPPDRAGSGIVAREN:
handslagsdiskussioner (åtminstone
handslag, mellanhandslag och avslutande
handslag), verktyget Uppdragsnyckeln,
Utveckling under uppdragets gång, övrigt
stöd av uppdragsgivaren under uppdragsperioden

XX stöder coachteamen att bygga kontaktnät inom FiSSc och på nationell
nivå med andra coacher.
XX VERKTYG: coachträffar och
Finlands Scouters träffar/evenemang för coacher
XX fungerar som en länk mellan
coacherna och de olika verksamhetsområdena i FiSSc och förmedlar
information till rätt personer.

XX leder coachverksamheten i FiSSc i nära
samarbete med styrelsemedlemmen
med ansvar för kårstöd och kårstödsgruppen. Hen har en helhetsbild över
coachsituationen i FiSSc i nuläget och en
framtidsbild.

JAG SJÄLV
DEN ANSVARIGA COACHEN
XX är insatt i följande områden och kan vid
behov stöda coacherna att greppa dem:
scoutingens strategi
kvalitetskriterierna
scoutprogrammet
utbildningssystemet
handslagsmodellen
förbundets organisation
verksamhetsplan
XX följer med vad som är på gång i FiSSc.
XX deltar i sin efterträdares introduktion till
uppdraget.

XX UTBILDNING:
coachutbildning i början av uppdraget
(och dess förhandskrav), dessutom webinarier, FiSSc:s träffar och utbildningar,
Kohtaus, TG, VBL.
XX ÖVRIGA MÖJLIGA
STÖDPERSONER:
FiSSc:s styrelsemedlem med ansvar för
kårstöd, de andra ansvariga coacherna och
kårstödsgruppens ordförande, en mentor,
FiSSc:s anställda.

