
 
Vill du vara en 

SCOUTKOMPIS? 
Som scoutkompis fungerar du som en vän, möjliggörare och ett stöd för ett barn i behov av 
särskilt stöd som vill börja i scouterna. Scoutkompis är ett ansvarsuppdrag där du både ger 
och får. Scoutkompisprojektet är ett samarbete mellan FiSSc (Finlands Svenska Scouter) och 
Vänverksamheten på SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder). För tillfället fungerar 
projektet i huvudstadsregionen. 

För vem? 

Uppdraget passar dig som vill ge ett barn chansen att vara scout! Uppdraget passar för dig 
som är cirka 15 år eller äldre. Ifall du är scout kan du till och med passa på att bli 
scoutkompis i en kår som inte är din "hemkår"! 

Vad förväntas av en scoutkompis? 

• Deltagande i gruppmöte tillsammans med barnet varje/varannan vecka under ett läsår.  
• Deltagande i scoutkårens övriga evenemang riktade till barnets grupp, enligt 
överenskommelse med scoutkompisen, barnet, familjen och scoutkåren.  
• Deltagande i utbildnings- och diskussionsträffar för scoutkompisar (ca 3 träffar per läsår).  
• Kontakt med scoutens familj, scoutkåren och scoutkompisprojektet.  
• Pålitlighet, öppenhet och en vilja att testa på nytt och utvecklas. 
 
Ingen tidigare erfarenhet?  Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av personer i 

behov av särskilt stöd eller scouting, du får utbildning 
och stöd i ditt uppdrag! 

Är du inte scout?  Du som inte är scout får testa på scouting, men du 
behöver inte ansvara för att ordna programmet själv – 
det fixas av scoutkårerna som deltar i projektet! 

Är du IB-elev?  Du som är IB-elev kan 
räkna scouttimmarna till 
godo för dina CAS-
studier. 

Vad erbjuds scoutkompisen? 

• Utbildning. Stöd och handledning vid behov. 
• Andrahandsförsäkring 
• Kontaktpersoner från både FiSSc och SAMS. 
• Ett intyg över uppdraget. 

 



 
Mer info 
Ida Sandholm (ida.sandholm@scout.fi)  
Emelie Möllerström (emelie.mollerstrom@samsnet.fi / 041 5012 531) 
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