Hej!
Du som får det här brevet är roverscout eller ledare i en scoutkår i
FiSSc (Finlands Svenska Scouter)*.
Det här är det andra ledarbrevet som skickas ut; det första gick ut i
augusti 2019. Tanken med brevet är att erbjuda dig som ledare
information som kan vara viktig eller glädjande för dig. Brevet
innehåller alltså inte information riktad till din kår; sådan information
finns fortsättningsvis i kårposten, chefsposten och på www.scout.fi.
Brevet söker ännu sin form, och vi tar väldigt gärna emot feedback för att kunna utveckla
brevet. Fyll därför gärna i det korta formuläret här:
https://link.webropolsurveys.com/S/9A8B613A855C6CA7

FRÅGOR, RESPONS, IDÉER? – TA GÄRNA KONTAKT!
Så här når du oss:
•
•
•

FiSSc:s styrelse: fissc_styrelsen@kuksa.partio.fi
De olika grupperna i FiSSc: fissc_gruppens namn@kuksa.partio.fi
De anställda: kansliet@scout.fi

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på www.scout.fi
*) FiSSc (Finlands Svenska Scouter) är de svenskspråkiga scoutkårernas takorganisation i Finland. FiSSc arbetar för att de
svenskspråkiga scoutkårerna ska få de tjänster och det stöd de behöver för att kunna förverkliga bra verksamhet för scouterna. I
FiSSc:s olika grupper arbetar närmare 100 förtroendevalda från de olika kårerna, och ett kansli-gäng på ungefär 10 anställda.

AKTUELLT FÖR ALLA
Lediga uppdrag - Mångsidiga möjligheter
Ett uppdrag inom scoutingen är en win-win-grej för både dig som har uppdraget och för scoutingen i
stort. Scoutingen går under utan frivilliga som ger av sin tid och sitt kunnande. Samtidigt får den som har
uppdrag ny inspiration, bredare nätverk och mer kompetens. Scoutuppdrag är roliga, givande och
utvecklande.
Uppdrag i kåren: de flesta kårer i FiSSc uppger ledarbrist som en av sina största utmaningar. Om du inte
just nu är aktiv i en kår; ta gärna kontakt med din hemkår, eller närmaste kår, och kolla vad de behöver
hjälp med!
Uppdrag i FiSSc:s organisation: FiSScs verksamhet är indelad i områden som kommunikation, ledarstöd,
samhälle, scoutfostran och program, utbildning, kårstöd samt mångfald och trivsel. Varje område har 1-3
grupper med kring 5-10 förtroendevalda/grupp som jobbar med det området. De förtroendevalda är
kårmedlemmar, precis som du. Många av grupperna söker med ljus och lykta efter fler medlemmar; de
allra flesta har plats för fler. Kolla in scout.fi/ledigauppdrag ifall du är intresserad av ett (eller ett till)
uppdrag i FiSSc, eller ta kontakt om du vill bolla alternativ. Du kan också gå in på
scout.fi/fisscfortroendevald om du först bara vill bekanta dig med vad en förtroendevald gör.
Uppdrag på Najs 2020: 29.7-5.8 ordnas FiSScs förbundsläger Najs 2020. Lägret har lediga uppdrag inom
nästan alla av lägrets delområden. Gå in på najs2020.fi  Uppdrag för dig, och kika vilka uppdrag som
finns och vad de kan ge dig.
Uppdrag i en stab: Gå med i stabspoolen scout.fi/stabspool så får du med jämna mellanrum info om
evenemang som rekryterar stab. Eller scrolla igenom händelsekalendern på
www.scout.fi/handelsekalender/ och ta kontakt med kontaktpersonen för kurser och evenemang som du
gärna är med i staben för.

Välkommen till scouting – intro eller uppdatering till vad scouting är
Under hösten publicerades webbkursen Välkommen till scouting på
moodle.partio.fi. Kursen är huvudsakligen riktad till nya vuxna inom scoutingen
som vill veta vad scouting är (det finns också ett Välkommen till scouting-paket
att göra inom kåren, som säkert är trevligare att göra om den vuxna redan är
med i verksamheten; men för blivande ledare som först vill bekanta sig med
scoutingen på egen hand i lugn och ro är webbkursen utmärkt). Kursen fungerar
också bra för ledare som haft en längre paus och nu vill ha koll på hur
scoutingen ser ut idag, eller för scouters föräldrar som vill veta mer om sitt barns hobby.
Kolla gärna in utbildningen om den intresserar, eller tipsa en kompis om den, på moodle.partio.fi.

SÄRSKILT AKTUELLT FÖR DIG SOM ÄR CHEF:
Årsrapporten 2019 - kamratstöd online to 16.1 kl. 18.
Nu är det igen dags att fylla i årsrapporten för 2019. Vi vet att det kan vara både kämpigt och mindre
motiverande att fylla i den, men trots det, är årsrapporten den allra viktigaste kanalen vi har för att få koll
på hur scoutingen i Finland mår så att både vi i FiSSc och FS ska kunna stöda kårerna så bra som möjligt.
För att stöda dem som fyller i rapporten, ordnar FiSSc:s kårstödsgrupp en öppen Skypelinje torsdagen den
16.1 kl 18-20 där man kan få hjälp, svar på frågor och så mycket moraliskt stöd och kämparanda som det
går att förmedla över internet.
Sprid budskapet till din kårs årsrapportsansvariga och kom med en stund på linjen. Man kan komma och
gå som det passar, antingen för att få svar på någon specifik fråga eller för att fylla i hela härligheten på en
gång!
LÄNK till SKYPE-mötet: https://meet.lync.com/partio-scout/andrea.hynynen/1HK3QCHR

SÄRSKILT AKTUELLT FÖR DIG SOM ÄR ÅLDERSGRUPPSLEDARE:
Tack för det extremt värdefulla arbete du gör på regelbunden basis genom att dra veckomöten, handleda
patrulledare eller på annat sätt bidra till att scouterna i åldersgrupperna har bra verksamhet!

Har du utrymme för fler i din grupp?
Januari är en bra tidpunkt att fylla på grupper som inte blev fulla under hösten, eller som tappat
medlemmar vid årsskiftet. Vid årsskiftet söker många barn en ny hobby, och det är också lätt att plocka
med nya medlemmar i början av terminen. På scout.fi-sidan Utveckla kåren finns många tips på hur ni
kan rekrytera medlemmar, ordna kompismöten etc.

Programsatsningen 2020 – Även jag leder
Programsatsningen 2020 lyfter upp ledarskapet som finns naturligt i scoutprogrammet. Tips kommer för
varje åldersgrupp och för varje månad; både i form av aktiviteter som passar bra och i form av lektips som
utvecklar scouternas självkännedom och ledarskapsfärdigheter samt berättelser och diskussionsämnen
kring ledarskap. I programsatsningens material kan du få idéer för möten, förläggningar etc. under året.
Vårens material dyker upp efterhand inom januari, och höstens lite senare under våren på
www.scout.fi/programsatsning

Skicka dina scouter på kurs!
De har roligt och blir klokare! AnmälningsDL för vårens FiSSc-kurser och evenemang är 15.1; påminn
gärna dina scouter om att anmäla sig! Marknadsföra kan du göra till exempel med hjälp av
Evenemangskatalogen (din kår har fått två exemplar i december), åldersgruppsbladen eller med
händelsekalendern på scout.fi.

VÅRA BÄSTA EVENEMANGSTIPS
Du gör redan en massa för andra – vad vill du göra för dig själv?
Här har vi plockat ut kurser och evenemang som vi tror att kan stöda just dig
som ledare antingen i ditt uppdrag eller helt bara i din utveckling som människa.
Att delta i evenemang kan ta upp dyrbar tid, men det betalar sig i allmänhet
tillbaka i form av mer ork och inspiration och flera skratt i magen. Kom med!

Akela- och kaptensutbildning 7-8.3 i Esbo Anm.DL 15.1
Utbildning för dig som är ledare för vargungar och/eller äventyrsscouter. Både för dig som är ny i ditt
uppdrag men också dig som redan en tid varit akela eller kapten. Fokus ligger på ledarskapsrollen och på
utvecklingen hos 7-12-åringar. Utbyt erfarenheter och lär dig nytt!

Skepparkurs teori 28-29.3 i Åbo och 18-19.4 i Helsingfors och Skepparkurs praktik 21-24.5 på s/y
Navigator från Kotka till Helsingfors Anm.DL 15.1 (praktikdelen har DL 15.4)
För att få delta i Skepparkursen krävs att du har skärgårdscertifikat, så det är inte en kurs som är öppen
för vem som helst; men ifall du HAR skärgårdscertifikat så lönar det sig definitivt att pricka in den i
kalendern! Här får du kunskaper och färdigheter för att kunna skeppa en båt på öppet hav. Det snackas
både navigation på hög nivå och ledarskap.

Utbildning i normkritiskt ledarskap 4.4 i Helsingfors Anm.DL 15.1
Det här är en helt ny utbildning som ger dig mycket att tänka på och bra verktyg och metoder för att
granska och utveckla ditt eget ledarskap så att du kan leda mer normkritiskt.

UteSkid 9-13.4 (påsken) Anm.DL 15.1
UteSkid är en möjlighet för dig att på ett tryggt sätt bekanta dig med konceptet skidvandring. Vi söker oss
bort från de upplysta skidspåren och ut på orörd snö. Med övernattning i vandringstält. Du behöver inte
vara en hejare på skidor, men ska vara bekväm med tanken att stå på skidor många timmar per dag.

Grundutbildning för scoutledare 17-19.4 och 2-4.10 i Nyland och sydvästra Finland Anm.DL 15.1
För dig som är eller kommer att fungera som scoutledare. Den här utbildningen är något som hör till alla
scouters scoutstig!

Scoutledarträffar 25.4 i Jakobstad & Åbo och 26.4 i Hfors & Vasa Anm.DL 17.4
För ALLA kårens roverscouter och ledare! Träffa ledare från andra kårer, utbyt idéer, diskutera, planera och
få viktig information och senaste nytt från förbundet.

Roversmäll 8-10.5 (eller 8-9.5, eller 9-10.5; helt enligt dina egna preferenser) i Vasa Anm.DL 15.1
Nya insikter, skratt, många vänner, utbyte av tankar och idéer, självutveckling och välmående.
Evenemanget ordnas i år för första gången.

Dessutom seglatser med s/y Navigator hela sommaren, bland annat Nybörjarseglats för roverscouter
och ledare, Yes We Can-seglats för kvinnliga blivande skeppare och Roverscout- och ledarseglats; både
dagsseglats utanför Åbo och veckoslutsseglats från och till Helsingfors.

Anm.DL 15.4.

Och sist men störst: förbundslägret Najs2020 29.7-5.8 i Sagu. Häng med på förbundsläger! Det blir
Najs 2020! Anmälningen öppnar 14.1! All info du kan tänkas behöva på najs2020.fi. Anm.DL 17.3
Vi arrangerar också mycket mer!
På scout.fi/handelsekalender kan du fynda fler evenemang och anmäla dig!

SCOUTLEDARTRÄFFARNA – TRÄFFAR FÖR ALLA LEDARE I
KÅREN
Scoutledarträffarna är din bästa chans att på en och samma gång träffa ledare
från flera andra scoutkårer och få info om och diskutera vad som är på gång
inom scoutingen i Finland, så att du vet vad som händer bl.a. i FiSSc.
Många ärenden som i sinom tid ska beslutas om på förbundets höstmöte
presenteras och diskuteras först på scoutledarträffarna. Ifjol behandlades bl.a.
förslag till ny logo och förbundshalsduk för FiSSc och uppdateringen av
grundstadgan. Kårernas ledare fick också bekanta sig med de nya webbsidorna
och ge input till FiSSc:s händelsekalender 2020, d.v.s. påverka de evenemang
och utbildningar som FiSSc ordnar under följande år.
Dessutom är scoutledarträffarna det forum där du kan prata med ledare från
flera andra kårer, få tips och dela erfarenheter och ni kan planera sådant ni vill
göra tillsammans: evenemang, läger, gruppmöten, resor, ledarskoj... Framför
allt är det roligt att samlas med många andra scoutledare och ha det trevligt.
Det är alltså viktigt att just du kommer och att du tar med dig dina
ledarkompisar från kåren.
Vårens träffar är den 25.4 (Jakobstad & Åbo) och 26.4 (Helsingfors & Vasa).
Höstens träffar blir 19 och 20 september.

Var brevet givande? intressant?
informativt? Vill du ha ett sånt igen,
och vad vill du att det innehåller?

Utvärdera brevet

