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Lotsskapet i kårerna
Diskussion om hur lotsskapet fungerar
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Grejer som fungerar bra
(gällande handledandet av
åldersgrupperna)

Mentorer i styrelsen
Vi har det vi kallar mentorer (vilket är som lots) för varje
åldersgrupp och som dessutom sitter i styrelsen så man har en
direkt länk mellan styrelsen och åldersgruppsledarna. 

Månadsmöten för äs och spe
Längre möten, så hinner göra mer eller större helheter.
Alla ledare är vuxna, så de har oftast själva bra koll på den del de
drar. 
Lotsen informerar om mötet, delar in barnen i mindre grupper
och håller i trådarna under mötet. Kontakten till föräldrar och
andra ledare sköts av lotsen.

Ha (som lots) en halvfärdig terminsplan när
man börjar diskussionen med en ny
patrulledare, då blir det inte ett övermäktigt
uppdrag.

Uppföljning & kontakt mellan lotsar och
åldersgruppsledare
Våra lotsar kollar upp nu och då ibland även deltar på ett
åldergruppsmöte för att se hur det går för åldersgruppsledare.
Våra lotsar är med och planerar med åldergruppsledarna
terminens veckomötesplan så att de har en äldre ledares stöd
med. Dessutom är det våra lotsar som håller kontakten med
föräldrarna så att de yngre ledarna (15-17 åringarna) inte skall
behöva fundera på kontakten med föräldrar och klagomål från
dem osv.

Veckoplaneringsmöten
Vi har programchefen i styrelsen som gör det här men men lika
bra kan det vara lotsarna som gör det. Men det handlar om att
en gång i månaden träffas alla åldersgruppsledarna och
programchefen träffas och planerar de kommande veckomötena

för nästa månad så att man i tid funderar på material man
möjligen behöver införskaffa. 
Vi gör upp före varje termin en plan som skickas ut till
föräldrarna i början av terminen men där står det tex. eld,
matlagning på trangia, orientering. På veckoplaneringsmötena är
det meningen att man planerar mera klart vad det egentligen är
man skall göra och gör upp en tidtabell för hur mycket tid de
olika grejjerna kommer ta, vad för material som behövs och vad
som behöver förberedas före osv. Så att vi får mera kvalitet på
mötena och så att åldersgruppsledarna inte planerar sitt möte
mera noggrannt 5 minuter före mötet börjar :)
Dessutom får de stöd och hjälp ifall de behöver idéer och hjälp
med �xandet av mötena. 

Utmaningar; grejer vi behöver
utveckla/hjälp med/tips
för/bollplank

Svårt att hitta ledare som vill binda sig till
att vara närvarande lotsar. Folk kan nog
"hjälpa med tips om någon frågar" men
explorerscouter frågar sällan, ens fast de
har en person som de vet att de kan ta
kontakt med.

När vågar man ge över ansvaret till en ny explo? Kan vara bra att
lotsen är med på möten ofta ― NIMETÖN

Oklar roll
Tidigare varit svårt att veta vad allt som hör till lotsens roll. Svårt
att motivera till uppdraget då man inte kunnat ge konkret info
om uppgifterna. Men nu blev det mycket klarare med
uppdragskortet.

Jobbigt när delarna är för stora i Äs/Spe
program
Kan vara svårt att hinna med något extra, när man på ½ år ska
göra en hel etapp.
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Utgående ifrån listan över saker
som är viktiga att ha koll på för
en lots; vilka saker där behöver
ni nån form av hjälp med?

- min åldersgrupps program

- min åldersgrupps mål för fosran

- metoder att ta tag i svåra ämnen

- olika metoder att förverkliga
åldersgruppens program

- patrulledarens behov

- säkerhetsföreskrifterna

- hur man talar med och kommunicerar med
unga

- aktuella trender i ungdomsvärlden

- hur den ungas uppväxt fungerar i teorin

- när min hjälp och mitt stöd behövs

- hur man lär ut saker genom learning by
doing

- betydelsen av vuxet stöd i scoutmetoden

- när jag handleder och när jag leder den
unga

- ge uppmuntrande och utvecklande
respons

- utfärdskunskapernas grunder

- metoder att anpassa scoutprogrammet

Annat om handledandet av
åldersgrupperna; önskemål,
hälsningar, kommentarer, idéer.

Uppdragskorten
Har inte kommit i kontakt med uppdragskorten tidigare, men de
kommer att användas från och med nu i vår kår.

Samma här! De kommer att fungera som ett bra stöd i
veckoverksamheten ― NIMETÖN

Handslag
Bra att ni tog upp det där med handslagen och uppdragskorten.
Har sett uppdragskorten förut men är inte direkt bekant med
dem. Men vi har under våren beslutat att till nästa höst skall vi
göra handslag även till lotsarna och åldersgruppsledarna och det
där var ett bra tips på saker man kan ta upp då :)

Vi har inte lotsskapet (eller
motsvarande) i bruk i kåren;
orsaker? vadför typ av stöd
behöver ni?

Samma ledare är avdelningschef, 3xlots och
patrulledare

Nyrekryterade vuxna klarar av att hjälpa på vu- och kanske
ävemöten, men det kräver redan lite scoutkompetens för att dra
möten för spejare och äldre. Om man har ledarbrist är det svårt

att hitta externt folk till dessa uppdrag. ― NIMETÖN


