DEN NYA VUXNAS FÖRSTA ÅR SOM SCOUT
En ny vuxen kommer med i scouterna ur ett annat utgångsläge än någon som vuxit upp med
scoutprogrammet. Att gå med i en kår kan ha olika orsaker, men de flesta vuxna drivs av en vilja att göra bra
scoutverksamhet för barn och unga. Det är alltid spännande att komma med i en ny grupp. Som ny känner en
inte till alla traditioner eller verksamhetsmodeller och den nya har kanske inte alltid möjlighet att fråga.
Därför är det viktigt att kåren gör det så lätt för den nya att börja scouta och att komma med i gruppen.
Syftet med de här tipsen är att försäkra er om att den nya vuxna så fort som möjligt känner sig som en del av
scoutingen och kåren och inte ”bara” som ”den nya”.

Genast då en vuxen visat intresse för kåren och scouting

1. VÄLKOMMEN
KÅREN:
Svara utan dröjsmål till den intresserade
vuxna så att ni förmedlar att hen är
välkommen till scouterna och att ni verkligen
vill ha med hen.

Utse en scoutfadder.
Uppdragsbeskrivning för scoutfadder:
https://www.scout.fi/wpcontent/uploads/2020/04/Uppdragsbes
krivning_Scoutfadder.pdf

DEN NYA SCOUTEN:
Fantastiskt att du är med!
Du kan bli medlem i scouterna här:
https://www.scout.fi/valkommen-med/
Kom ihåg att kontrollera med din
kontaktperson att du blir medlem i rätt kår.
Fråga modigt om vad som helst gällande
scouting!

Den första kontakten:
Det är det bra att berätta åtminstone följande
saker då ni tar kontakt för första gången:
Välkommen!
En kort beskrivning på hur vuxna kan
delta i verksamheten i er kår.
Information om följande evenemang där
den vuxna kan bekanta sig med
verksamheten.
Kontaktuppgifter till en person som den
vuxna kan kontakta.
Var det finns mera information: länk till
kårens hemsida och till FiSSc:s sida för
vuxna:
https://www.scout.fi/valkommenmed/en-hobby-for-vuxna/

Några veckor efter att den vuxna börjat:

2. EN BRA BÖRJAN PÅ SCOUTINGSTIGEN
KÅREN:
Utse en scoutfadder om ni ännu inte gjort det.
Bjud in den nya vuxna till kårens
evenemang.
Det spelar ingen roll vilket evenemang,
men se till att de personer den nya
kommer att vara i kontakt med är på
plats.

DEN NYA SCOUTEN:
Kom fortfarande ihåg att fråga om du
funderar över något!
Fundera på vilket uppdrag inom scouting
som kunde passa dig.

Se till att de personer den nya kommer att
ha att göra med vet om detta och att de kan
bekanta sig med varandra.
Om det första evenemanget inte passar för
den nya, föreslå något annat evenemang i
framtiden.

Bekanta er med Guide till ditt scoutäventyr.
Guide till ditt scoutäventyr:
https://www.scout.fi/wpcontent/uploads/2020/04/Guide_till_sco
utaventyr.pdf
Utnyttja guiden exempelvis så här:

Gå Välkommen till scouting-utbildningen:
https://www.scout.fi/for-karen/stod-foruppdrag/utbildning/valkommen-tillscouting-utbildning/
Bekanta dig med Tryggt tillsammansmaterialet och gå utbildningen på nätet:
https://www.scout.fi/forscouter/upplevelser-och-aventyr/tryggttillsammans/

Bekanta dig med kursutbudet på FiSSc:s
hemsida www.scout.fi

Ge guiden till den nya vuxna då ni träffas
första gången. Välj en person som
ansvarar för introduktionen av den nya.
Gör tillsammans upp en plan för när och
var ni kan gå igenom de olika saker som
nämns i guiden. Lägg till sådant som
inte nämns i guiden och plocka bort
sådant som inte är relevant.
Kom överens om en eller ett par
tidpunkter då ni träffas igen och ser hur
introduktionen gått. Lämna inte den nya
vuxna ensam med sina frågor och
funderingar!

Se till att den nya vuxna vet hur hen kan
gå utbildningarna Välkommen till
scouting och Tryggt tillsammans.
https://www.scout.fi/for-karen/stodfor-uppdrag/utbildning/valkommentill-scouting-utbildning/
https://www.scout.fi/forscouter/upplevelser-ochaventyr/tryggt-tillsammans/

I det här skedet är det bra att börja prata
om den nya scoutens uppdrag.
Kom ihåg att fråga hur den nya scouten
har det!

Ungefär tre månader efter att den vuxna börjat:

3. ATT HITTA SIN EGEN ROLL
KÅREN:
Diskutera på en skild träff med er nya
scoutkamrat om följande:
Hur det hittills har varit att vara med i
scouterna
Vad hen i fortsättningen skulle vilja göra
inom scoutingen
Vilka specialkunskaper hen har som hen
kunde använda sig av inom scoutingen
Ni kan också leta efter öppna uppdrag
inom FiSSc i uppdragsbörsen:
https://www.scout.fi/uppdragsborsen/

DEN NYA SCOUTEN:
Var öppen om vad du vill och kan göra inom
scoutingen och be om att få veta vilka
möjligheter som finns.
Det hjälper att ta eget initiativ och att fråga,
eftersom många kårer saknar erfarenhet av att
ta med nya vuxna.

När ni hittat ett lämpligt uppdrag är det dags
att göra ett handslag.
Stöd för handslag finns här:
https://www.scout.fi/for-karen/stodfor-uppdrag/uppdrag-ochhandslag/handslag/

Berätta för den nya om uppdraget och om
hur viktigt det är.
Se till att den nya scouten har tid att gå på
kurser och utbildningar.
Bjud med den nya scouten igen till ett
scoutevenemang.
Kom ihåg att fråga hur er nya scoutkamrat
det och hur det hittills har gått.

Ett halvt år efter att den vuxna börjat:

4. GEMENSKAP OCH STÖD
KÅREN:
Tacka den nya vuxna för vad hen gjort
och uppmuntra hen att göra nya saker.
Ordna samarbetsövningar på ledarträffar.
Be aktivt om den nya scoutens åsikter på
ledarmöten och andra möten.

DEN NYA SCOUTEN:
Även om det inte alltid känns så, så är
nya scouter scouter på samma sätt som
de som varit med länge. Scouting
handlar inte om hur länge en varit med,
utan om att trivas i en rolig hobby!

Kom ihåg att fråga hur er nya scoutkamrat
har det och hur det hittills har gått.

Fundera på hurudan verksamhet för
vuxna ni kan ordna i er kår.

Ett halvt år till ett år efter att den vuxna börjat:

4. ATT UPPRÄTTHÅLLA KULTUREN
KÅREN:
Kom ihåg symboliken: ge den nya en
scouthalsduk och kårens övriga tecken
och berätta om traditionerna.
Fråga den nya scouten vad hen härnäst
skulle vilja göra inom scoutingen.

DEN NYA SCOUTEN:
Mera utbildning! Kolla vad FiSSc eller de
finskspråkiga distrikten erbjuder för
utbildning. Hur skulle det vara med
scoutledarutbildningen?
I scouterna ska även vuxna ha roligt! Sök
dig till uppdrag som intresserar dig och
undersök vad som kunde vara spännande.
Det är också okej att tacka nej till saker
som inte känns intressanta.

