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INLEDANDE HANDSLAG 2022  
Uppdraget: Datum: 
Uppdragstagaren: Uppdragsgivaren: 
Tidsintervall för uppdraget: 

A-Delen  

Uppdragsbeskrivningen 
Vad går uppdraget ut på? Vad är målsättningen med uppdraget? Gå tillsammans igenom 
uppdragsbeskrivningen och förtydliga eventuella oklarheter.  

Finns det viktiga deadlines i uppdraget? Eventuella ekonomiska ramar för uppdraget? 

Var och med vem? 
Var i organisationen placerar sig uppdraget? Ifall handslaget gäller ett FiSSc-uppdrag kan ni kolla 
igenom FiSSc uppdragskarta på scout.fi och gå igenom eventuella motsvarade poster i FS.  

Med vem gör du ditt uppdrag?  Gruppmedlemmar, arbetspar eller ensam. Presentera vid behov de andra i 
gruppen om de är obekanta från förr.  

Vem kan bistå dig i vilka frågor? Finns det en företrädare på posten som kan svara på frågor? 

Finns det samarbeten med andra grupper/projektorganisationer? 
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Information och kommunikation 
Var hittar du information som du behöver i ditt uppdrag?  
 
 

Vad ska du informera och rapportera och åt vem? 

 

 
 

Ansvar och rättigheter 
Vilka möten och evenemang förväntas du delta i?   

 
 
 
Vilka rättigheter har du som uppdragstagare? Om uppdraget gäller ett FiSSc-uppdrag kan ni 
tillsammans kolla igenom “Förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter” 
 
 
 
 
Hur ser din livssituation ut och inverkar den på uppdraget? Har du andra samtida scoutuppdrag?  

 

Matchar uppdragsgivarens och uppdragstagarens förväntningar på uppdraget varandra?  

 

 
 

B-delen 
 
Sammanfatta gärna varje diskussionsfråga till åtminstone några franska sträck, så ni kan återkoppla till 
diskussionen på mellanhandslaget och avslutande handslaget.  

Varför har du tagit emot uppdraget och vad är det som får dig att vilja lyckas i ditt uppdrag?  
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Vilka tidigare erfarenheter eller kunnande (scouting, arbete, studier etc.) har du nytta av i detta 
uppdrag?  
 

Diskutera genomförda scoututbildningar och behovet av eventuella tilläggskurser för uppdraget. 

 

Kolla igenom ledarskapsmodellen här och diskutera kort dina styrkor och utmaningar. 

 

Vad hoppas du få lära dig i uppdraget? 

 

Vad behöver du för stöd i ditt uppdrag? Nämn möjligheten till en mentor, läs mer om FiSSc:s 
mentorprogram här.  
 

Vad kan få dig att tappa motivationen i uppdraget? Hurdant beteende tyder på att du kan ha tappat 
motivationen eller att något inte står helt rätt till? 

 

Vad får dig att trivas i ditt uppdrag?  Nämn FiSSc:s arbete för trivsel och trygghet i hela förbundet, läs mer 
här. 

 

 

Följande steg: 
Ungefärlig tidpunkt för mellanhandslaget: ____________  
 
Lycka till i ditt uppdrag!  
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