
 
 

 

LEDARSKAPSÖVNINGSPLAN 
 
 

Bästa deltagare på grundutbildningen för scoutledare! 
 
Vi är glada över att just du har valt att delta i grundutbildningen för scoutledare i år. Förutom själva kursdelen är 
ledarskapsövningen en väsentlig del av utbildningen. Du kan läsa mer om ledarskapsövningen i det bifogade 
häftet. 
 
Vi önskar att du snarast stämmer träff med din handledare för att diskutera din ledarskapsövning. Till den första 
kurshelgen ska du ta med dig instruktionshäftet samt denna plan. Du ska fylla i den första sidan av följande plan, 
resten fylls i under/efter första kurshelgen.  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ledarskapsövningsplan 
 
Sida 1 (fylls i innan kursen) 
 
Ledarens namn   ____________________________________________________________________ 

Scoutkår   ____________________________________________________________________ 

Grundutbildning för scoutledare (år och plats)  ________________________________________________ 

Handledarens namn    _____________________________________________________________ 

Ledarskapsövningens/evenemangets namn  ________________________________________________ 

Tema för ledarskapsövningen  _____________________________________________________________ 

Datum  ______________ Platsen där evenemanget ordnas  ___________________________________ 

Deltagarna är 

vargungar     _____ st 

äventyrsscouter     _____ st 

spejarscouter     _____ st 

explorerscouter     _____ st 

roverscouter   _____ st 

äldre ledare   _____ st 

 

Jag har haft en första träff med min handledare:    Ja    Nej   

 

Vad har du/kåren för målsättningar med evenemanget 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

     

På vilket sätt är ledarskapsövningen en utmaning för dig? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



Sida 2 (fylls i senare) 
  
Projekttidsplan (Hur många möten behövs? När ska bussar, inkvartering etc. bokas? När måste 

anmälningsblanketter ut?) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Programmets huvudpunkter 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Hur många ledare behövs och vad finns det för uppgifter som måste skötas under evenemanget?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Budget 

Vanliga utgifter är matkostnader, hyra, transportutgifter och materialinköp. Vanliga inkomster är deltagaravgifter och bidrag . 

Utgifter Summa Inkomster                  Summa 

    

    

    

    

    

 
 
Så här kommer evenemanget att marknadsföras 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Vilka säkerhetsaspekter måste du ta hänsyn till? Vad kan gå snett? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Hur kommer ni att utvärdera evenemanget och hur ska ni ta reda på ifall målsättningarna uppfylldes? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

 

Exempel på ifylld ledarskapsövningsplan 
 

 

Ledarens namn      Stefan Scoutledare 

Scoutkår      Scoutkåren Sniglarna 

Grundutbildning för scoutledare (år och plats) våren 2016, Åbo 

Handledarens namn      Hanne Handledare 

Ledarskapsövningens/evenemangets namn Den borttappade ficklampan 

Tema för ledarskapsövningen    Vargungeutfärd med övernattning 

Datum  24-25.4.2016  Platsen där evenemanget ordnas  kårstugan 

Deltagarna är 

vargungar        26    st 

äventyrsscouter     _____ st 

spejarscouter     _____ st 

explorerscouter     _____ st 

roverscouter     2    st 

äldre ledare     2    st 

 
Jag har haft en första träff med min handledare:    Ja    Nej   

 
Vad har du/kåren för målsättningar med evenemanget 

Vargungarna gör spåret Utfärdskocken 
Alla vågar komma med och har roligt 
Jag är huvudansvarig för ett lyckat evenemang 
 

 
På vilket sätt är ledarskapsövningen en utmaning för dig? 

Jag har inte tidigare varit huvudansvarig för en vargungeutfärd för kårens alla vargungar. Jag har aldrig lett en projektgrupp. 
 

 
Projekttidsplan (Hur många möten behövs? När ska bussar, inkvartering etc. bokas? När måste 
anmälningsblanketter ut?) 

Planeringsmöte 1 i slutet av mars (alla VU-ledare + någon från kårstyrelsen) 
Kontakta vildmatsexpert i början av april 
Be om offerter från bussbolag inom april (slutgiltig beställning efter sista anmälningsdag) 
Planeringsmöte 2 (planera programmet i detalj, tidtabell, ansvarsuppgifter) 
Sista anmälningsdag 19.5 
 

 
Programmets huvudpunkter 

Matlagning på trangia och över öppen eld 
Utfärdskocken spåret 
 

 
Hur många ledare behövs och vad finns det för uppgifter som måste skötas under evenemanget? 

Vi behöver fyra ledare, två som är med vargungarna (så att en kan ta hand om situationer som kan uppkomma), en som 
förbereder nästa program och en som lagar mat. 
 

 
 

 



Budget 

Vanliga utgifter är matkostnader, hyra, transportutgifter och materialinköp. Vanliga inkomster är deltagaravgifter och bidrag. 

Utgifter Summa Inkomster                  Summa 

Matutgifter 400 Deltagaravgift (10€/pers) 260 

Transport 20 Projektbidrag av kommunen 140 

Gas 80 Kårens bidrag 200 

Uppdatering av köksutrustning 100   

    

Totalt 600 Totalt 600 
 
 
Så här kommer evenemanget att marknadsföras 

Utfärden fanns med i informationsbladet som delades ut vid terminsinledningen 
Information på kårlokalens anslagstavla och på hemsidan 
Ca sex veckor innan delas anmälningslapparna ut 
Vargungeledarna talar om evenemanget på veckomötena 
 

 
Vilka säkerhetsaspekter måste du ta hänsyn till? Vad kan gå snett? 

Vi har öppen eld – kolla risk för skogsbrand, släckningsutrustning, gå igenom eldsäkerhet med VU:na 
Alla ledare ska kunna adressen och veta var FHJ-utrustningen är 
Annat som kan gå snett: 
Vargungarna anmäler sig inte 
Vi har inte tillräckligt med ledare 
 

 
Hur kommer ni att utvärdera evenemanget och hur ska ni ta reda på ifall målsättningarna uppfylldes? 

Vi utvärderar med hjälp av kottar som vargungarna får samla in och sätta i korgar (1-3 kottar beroende på hur bra maten, 
programmet etc var). Även ledarna får tillfälle att ge muntlig feedback innan vi åker hem. Målsättningarna uppfylls ifall 
alla deltagare har fått sina spår och det har varit övervägande positiv respons på evenemanget. 
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