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Välkommen till scouting 

INNEHÅLL FÖR TRÄFFEN 
Inled med att diskutera vad den nya personen vet om scouting och vad hen har för 
förhandsuppfattning om scoutrörelsen. Har hen varit med förr? Varför är personen 
intresserad att komma med (lyssna noga på svaret!)? 

Scoutingens historia i korthet (du hittar en bra sammanfattning t.ex. på www.scout.fi > 
Finlands Svenska Scouter rf > Scoutfakta > Historia). 

Scouting idag 

 Visa bilder från kårens eller FiSSc:s hemsida eller andra SoMe-kanaler (t.ex. 
Instagram ger en bra bild av hur scouting kan se ut) 

 Berätta om åldersgrupperna 

 Gå igenom organisationen i korthet 

✓ Presentera er kår. Har ni t.ex. avdelningar, hur ser kårkvarteret ut, hur 
många patruller etc. 

✓ Berätta om era grannkårer eller ert kårteam. Har ni andra 
samarbetspartners? 

✓ Presentera förbundet (FiSSc) och Finlands Scouter och eventuellt HeSS/ÅSD 
eller Föreningen Navigator 

✓ Nämn dessutom gärna att FS hör till världsförbunden WAGGGS och WOSM 

 Ifall den nya ledaren är ny inom scoutingen (eller inte har varit med på ett tag) kan 
det vara bra att titta igenom en ordlista med vanliga scoutord och -förkortningar. 
Finns det andra ovanliga ord som ni flitigt använder i kåren? 

 Scoutingen skiljer sig från många andra organisationer genom att vi har en uttalad 
värdegrund som verksamheten bygger på. Ta en titt på scoutmetoden, scoutlöftet 
och idealen och diskutera t.ex. vad de betyder för dig eller din kår. Ett bra 
sammandrag hittas på www.scout.fi > Finlands Svenska Scouter rf > Scoutfakta > 
Värdegrund. 

 En sak som ofta intresserar icke-scouter är de yttre kännetecknen för scouting – 
symboliken. Ta upp de viktigaste traditionerna, såsom scouthalsduken och 
scoutskjortan, scouthälsningen, flagghalningar, rop och scoutklappen eller kårens 
egna traditioner. Kanske detta är ett bra tillfälle att ge den nya ledaren en egen 
halsduk? 
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Kårens traditioner, normer och verksamhetskultur 

 Berätta kort om hurudana evenemang som hör till er kårs verksamhet 
(terminsstarter, hajker, thinking day, scoutveckan...). 

 Har kåren en uttalad bakgrundsorganisation, t.ex. en församling? 

 Hur går beslutsfattandet i kåren till? När hålls olika möten? Vad förväntas den nya 
ledaren delta i? 

Praktiska grejer som kan vara bra att känna till 

 Har kåren några speciella regler gällande kårlokalen? 

 Finns det kommunikationskanaler som den nya ledaren förväntas följa med? T.ex. 
Facebook, hemsidor, whatsappgrupper, materialbanker, e-postlistor... 

 Ifall personen redan är inskriven i kåren är hen kanske bekant med Kuksa, men det 
kan vara bra att ta en titt på hur medlemsregistret fungerar! 

 När och hur ska medlemsavgiften betalas? Vad är kårens policy gällande ledarnas 
deltagaravgifter på kurser och evenemang? Finns det något annat som kan vara bra 
att känna till om kostnader och ersättningar? 

Säkerhet 

Sist, men inte minst, gäller det att prata lite om säkerhet. Som scoutledare har vi en 
skyldighet att garantera en trygg omgivning för våra scouter och redan som ny ledare är 
det viktigt att förstå vad det innebär att ansvara över barnens och ungdomarnas psykiska 
och fysiska säkerhet. Det är även viktigt för den nya ledaren känner sig bekväm i sin roll 
som ledare. Berätta om Tryggt tillsammans-utbildningen och se till att den nya ledaren går 
den inom en rimlig tid. Ifall den nya ledaren ska leda grupper, rekommenderas det att görs 
en utredning av brottslig bakgrund. Ifall den nya ledaren ensam ska leda en grupp, är det 
obligatoriskt att hen uppvisar ett brottsregisterutdrag. Mera information om detta kan fås 
av kårens trygghetsperson eller av FiSSc:s anställda. 

Tilläggsinformation 

Om du eller den nya ledaren vill ha mera material att läsa in er på kan ni t.ex. tillsammans 
bekanta er med scout.fi. Ta också en titt på olika material ni har i kårlokalen - t.ex. 
handboken för scoutledare kan vara bra att bläddra i. Diskutera också möjligheten till att gå 
olika scoututbildningar (här kan det vara bra att nämna huruvida kåren har som kutym att 
betala ledarutbildningar). Den här sidan kommer att uppdateras med nyttiga länkar som 
kan användas för att få tilläggsinformation. 
 

"Try to leave this world a little better than you found it"  
- Robert Baden-Powell 
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