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Ja, vi har haft med
programsatsningen --> Mina
bästa tips

Programsatsningen tar vi alltid med i
terminsplaneringen. Vi har ju alltid "samma"
möten, men man kan lägga en twist på
mötena genom att vinkla dem lite enligt
programsatsningen.

Programsatsningen tas med i programmet
om det passar in och verkar vettigt. Vi
planerar alltid terminen i förväg så vårens
programsatsning blir kanske lite efter.
Däremot har vi använt oss av tidigare
programsatsningar och gjort en "mix &
match" med passligt program

Samma här! ― NIMETÖN

Verktyg: vargungarnas och
äventyrsscouternas kunskapskort, som
hjälper den åldersgruppen att utvärdera vad
de kan

kunskapskort? ― NIMETÖN

Ledarskapsberättelserna som finns på
scoutprogramme.fi som kan användas som
godnatt-sagor, som inläggsidéer i olika
kommunikationskanaler, som
diskussioneöppnare på ett möte etc.

Även jag leder-satsningens lekar som är
enkelt sätt att ta in programsatsningen utan
att behöva ändra redan planerat program

Nej, vi har inte använt
programsatsningen --> orsaker

När infon om programsatsningen kommer i
kårposten i januari har vi i kåren redan
planerat alla åldersgruppers veckoprogram
för terminen

inte som bindande nödvändigtvis, men som riktgivande. Mera
som: Vi behöver på riktigt materialet så här tidigt för att kårerna

ska använda det. (lite onödigt att lägga ned tid på en
programsatsning om den kommer så sent att bara hälften alls

använder den) ― NIMETÖN

kan man ge en tidtabell åt FS, där det framgår när materialet
måste vara färdigt för att hinna översättas så de hinner till sista

kårpostens dl? ― NIMETÖN

Vad är det, det är vår kårs svar...

Jag vet inte helt heller vad det egentligen är. tror att vi missat den
i någo kårbrev ifall det kommit dit :) ― NIMETÖN

Informationen om programsatsningen och
materialet kommer ofta i februari- mars -->
kört för vårterminen.
Kunde underlätta om man åtminstone i god tid kunde få info om
vad programsatsningen är och när infon kommer att komma.

Programsatsnings-material vi
vill ha mer av i år (aktiviteter?
verkryg? andra tips?)

Andra tankar och åsikter om
programsatsningar

Info om temat och exempel på vad kåren
kan göra/ledaren själv kan göra
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