
 

 

Tillgänglighetsverktyget: Utekurser 

 

Trivsel 

DITT EVENEMANG ÄR LÄTTILLGÄNGLIGT DÅ:  

• Staben är bekant med planen för respektfullt beteende   

• Staben medvetet jobbar för att bygga upp en miljö där alla kan känna sig välkomna och 

accepterade som sig själva.  

• Deltagarna erbjuds möjlighet till att lära känna varandra och känna sig som en del av 

gruppen. Aktiviteter från planen för respektfullt beteende kan vara till hjälp här.   

• Det berättas klart och tydligt om gemensamma regler och förhållningssätt åt alla deltagare, 

så att även den som deltar för första gången vet hur hen ska gå tillväga under evenemanget.  

• Både deltagarna och staben vet att det under evenemanget råder nolltolerans för mobbning, 

trakasserier och diskriminering.  

• Det finns en utnämnd vuxen (t.ex. evenemangets stabschef eller trygghetsperson) som var 

och en kan vända sig till med frågor eller för att berätta om något. Den personen ansvarar 

för att t.ex. ta tag i att reda upp fall av mobbning eller trakasserier. FiSSc rekommenderar 

starkt att alla evenemang har en utsedd trygghetsperson.  

  

Mat 
DITT EVENEMANG ÄR LÄTTILLGÄNGLIGT DÅ:  

• Allas dieter tas i beaktande utan att det görs ett stort nummer av dem. Försök att inte 

värdera en diet högre än andra, t.ex. “normal” och “vegetarisk”  

• Allas mat ska uppfylla näringsrekommendationer och kvaliteten på maten ska vara jämlik.  

• Allergier beaktas då maten tillreds, i serveringen, då kärlen diskas och i programpunkter som 

innehåller livsmedel.  

• Deltagare som har nedsatt eller sensitivt smaksinne erbjuds möjligheten till att smaksätta sin 

egen mat.  

  

Kommentarer: För överlevnadskursen måste tillräcklig info för deltagare finnas så staben kan tillgodose 

deltagarens behov och anpassa evenemanget. Detta är svårt ifall det finns stora överraskningsmoment på 

plats, t.ex. att man blir av med all packning i början av evenemanget. Det betyder inte att 

överraskningsmomentet måste tas bort men det är värt att beakta. 

  

Pengar 
DITT EVENEMANG ÄR LÄTTILLGÄNGLIGT DÅ:  

• Utgifterna för att delta i evenemanget är rimliga.  



• Alla har fått information om möjligheten till att ansöka om befrielse från deltagaravgift eller 

stipendier och understöd.  

• En assistent kan delta gratis i evenemanget. Om assistentens deltagande förorsakar 

kostnader så uppbärs endast en utgift som täcker dem.  

• Deltagarna har möjlighet till att låna utrustning som behövs för att delta i evenemanget.  

 

 

Kommentarer: Finns det tillräckligt med utrustning i förbundet/kåren för att låna ut åt deltagare + tydlig 

information om hur man lånar om man behöver? Hur tar deltagaren sig till evenemanget om man inte har 

egen bilskjuts? 

Hygien 
DITT EVENEMANG ÄR LÄTTILLGÄNGLIGT DÅ:  

• Det finns en könsneutral toalett.  

• Det är möjligt att byta om och tvätta sig ensam och i lugn och ro. T.ex. kan man införa 

bokningssystem för dusch och bastu och möjlighet till privat duschtur.  

 

 

Kommentarer: Det är viktigt att staben tar detta i beaktande även om kurserna hålls med vissa 

begränsningar till hygienen så har alla rätt till personlig hygien. Se till att det finns möjlighet att byta om 

ensam. Kommunicera öppet om hur man kan bajsa, kissa och mensa utomhus, utgå inte ifrån att alla lärt 

sig detta tidigare. Ta t.ex. upp i konversation om att bränna toapapper och hur man gör sig av med 

mensskydd i skogen, viktigt även ur ett hållbarhetsperspektiv.  

 

Vila och övernattning 
DITT EVENEMANG ÄR LÄTTILLGÄNGLIGT DÅ:  

• Det finns en utsatt tid för tystnad nattetid.  

• Alla (även de som vakar nattetid) har möjlighet till att sova tillräckligt.  

• Det är möjligt att emellanåt dra sig tillbaka till ett lugnt och tyst / mörkt utrymme för att vila, 

t.ex. vid ett migränanfall eller då något av sinnena överbelastas.  

• Det är möjligt att vid behov sova enskilt.  

• Det går att få ström till en sömnapné-apparat el. dyl.   

  

Kommentarer: Respektera behov av lugn och ro även under speciella omständigheter. Finns det 

möjlighet att vila på dagen om man behöver det? Finns det möjlighet att sova ensam på ute-

evenemang, kan det arrangeras vid behov? 

  

Medicinering och första hjälpen 
DITT EVENEMANG ÄR LÄTTILLGÄNGLIGT DÅ:  

• Det finns första hjälpen-utrustning tillgängligt och en första hjälpen-ansvarig som hjälper till 

vid behov.  



• Den som har en medicinering får ta sin medicin i lugn och ro.  

• Det är möjligt att förvara mediciner kallt.  

• Deltagaren har rätt att förvara mediciner privat.   

• Allergiframkallande element inte hålls inomhus, så som djur och levande växter.  

 

 

Språk 
DITT EVENEMANG ÄR LÄTTILLGÄNGLIGT DÅ:  

• Språket som används i tal och skrift är lätt att förstå också för den som inte är bekant med 

scoutterminologi.  

• Det går att delta i evenemanget på flera språk. T.ex. kan programmet gå på svenska men det 

är möjligt att delta i diskussioner på finska eller engelska.   

• Deltagaren kan bekanta sig med programmet i förväg och utgående från det avgöra om det 

är möjligt för hen att delta.  

• Skyltar, märken och instruktioner är försedda med bilder som stöd för personer med svag 

läsförmåga eller som inte förstår språket.  

• Det är möjligt att delta tillsammans med en tolk.  

 

 

Åskådning 
DITT EVENEMANG ÄR LÄTTILLGÄNGLIGT DÅ:  

• Det erbjuds alternativt program för religiösa eller andliga programpunkter.  

• Det är möjligt att dra sig tillbaka och utöva sin egen religion under evenemanget.   

• Det tas i beaktande att traditioner så som tapto kan ha en religiös koppling.  

 

 

Program 
DITT EVENEMANG ÄR LÄTTILLGÄNGLIGT DÅ:  

• Det finns en beskrivning på evenemanget och programmet som berättar för vem 

evenemanget och aktiviteterna lämpar sig.  

• Eventuellt förhandsmaterial som deltagarna förväntas bekanta sig med skickas till deltagarna 

i god tid före evenemanget.  

• Det skapas en kultur under evenemanget där det är lätt att ställa frågor och be om 

tilläggsinformation.  

• Ledarna och talarna i mån av möjlighet representerar olika kön och varierande bakgrund.  

• Programmet är könsmedvetet, t.ex. ska det antagna könet inte avgöra vilka programpunkter 

eller uppgifter deltagarna erbjuds.  

• Videon och auditiva material innehåller text. Material utan text, så som tabeller, bilder osv. 

innehåller en beskrivande text.   

 

 



  

Marknadsföring och anmälan 
DITT EVENEMANG ÄR LÄTTILLGÄNGLIGT DÅ:  

• Marknadsföringen innehåller information om evenemangets tillgänglighet. Deltagaren kan 

med hjälp av informationen redan före anmälan bedöma om evenemanget lämpar sig för 

hen.  

• Informationen inte innehåller svår terminologi och är lättläst, texter delas in i mindre 

stycken som är lätta att ta till sig.  

• Marknadsföringen innehåller information om ställen som inte är tillgängliga, t.ex. om det 

finns trappor, om det finns djur i utrymmet, om evenemanget arrangeras i ett träd o.s.v.  

• Det är möjligt att berätta om eventuella specialbehov i samband med anmälan.  

• Det framgår en person eller instans i samband med anmälan som deltagaren kan kontakta 

för att diskutera specialbehov och komma överens om hur evenemanget eventuellt kan 

anpassas.  

  

Kommentar: Detta kollas i samråd med kansliet. Kansliet har fått egna instruktioner gällande 

tillgängligheten i anmälningsskedet. 

  

 

 

 


