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AVSLUTANDE HANDSLAG 2020  
Uppdraget: Datum: 
Uppdragstagaren: Uppdragsgivaren: 

Tillbakablick på uppdraget 
Hur lyckades du i ditt uppdrag som helhet? Om ni vill kan ni utgå i från en 1-10 skala. Kom ihåg att ge feedback åt båda 
hållen.  

Reflektera kring den egna utvecklingen under uppdraget. Här kan ni ta stöd av anteckningar från tidigare handslag samt 
ledarskapsmodellen.  

Hur uppnådde du de målsättningar du lagt upp åt dig själv för uppdraget? Gå tillbaka till dina tidigare handslag och 
påminn er om vilka målsättningar ni då hade lagt upp. 

Finns det några mål som du inte uppnådde och vad berodde det på?   

Trivsel 
Beskriv hur du trivdes i ditt uppdrag med uppgifterna? 

Beskriv hur du trivdes i gemenskapen? 

Fick du det stöd du ville ha eller behövde? 
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Avslutande 
Tycker du att uppdraget överensstämde med uppdragsbeskrivningen? Fundera här på uppdragets omfattning, 
förväntningar, längden, samarbete etc.  

Reflektera kring utvecklingsförslag för uppdraget. 

På vilket sätt har du sett till att din erfarenhet av uppdraget går vidare till en eventuell efterträdare? 

Framåtblick 
Reflektera över din fortsatta scoutstig. Vad motiveras du av inom scoutingen? 

Vad vill du göra till näst och längre fram? Fundera på utbildningar, andra uppdrag inom förbundet eller kåren, etc.  

TACK för din insats för scoutingen!
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