
• Kompassen-kväll 17.11.2022



• Mobilapplikation (PWA) för att följa med och markera
scoutprogramaktiviteter. Ett digitalt aktivitetskort.

• Databasen för innehållet hänger ihop med scoutprogrammet.fi 
– sidan och kompassen uppdateras alltså samtidigt

• Inloggning med ScoutID. Men man kan även bläddra i 
applikationen utan att logga in.

• Kompassen ”pratar med” Kuksa och tar uppgifterna om grupper
därifrån.

• Har utvecklats under en lång tid, men släpptes officiellt i april
2021. Utvecklingsarbetet fortsätter.

• Märkning av aktiviteter Kuksa har upphört efter
övergångsperioden (slutet av 2021)



Gruppledarens verktyg

Gruppledaren kryssar i gjorda
aktiviteter för scouterna.

Scouterna använder inte kompassen
aktivt, men kan såklart gå in och
titta om hen vill följa med sina
gjorda aktiviteter.

Alla använder

Scouterna använder kompassen på
sina egna telefoner med sina egna
koder.

Scouterna märker tillsammans eller
var och en för sig ut aktiviteter som
påbörjade, gjorda favoriter etc.

Gruppledaren godkänner de gjorda
aktiviteterna åt scouterna



Kolla att grupperna är uppdaterade i 
Kuksa

- - Rätt scouter i rätt grupp

- - Rätt person angiven som
gruppledare

Om scouterna vill/ska använda
kompassen så behöver de också
ScoutID (målsmans funkar ej i detta
sammanhang)



 Kompassen är gjort som en "progressiv
webbapplikation" (PWA) som fungerar
direkt i webbläsaren på en mobil enhet.

 - Installeras inte från appbutiken som
traditionella mobilappar

 - Kan läggas till som en ikon på
startskärmen och öppnas som en 
traditionell app

 Den viktigaste instruktionen: öppna
adressen kompassi.partio.fi i webbläsaren
på den mobila enheten





• När du loggar in på Kompassen, öppnar sig
nya funktioner för användaren.

 - Märkning av aktiviteter

 - Data sparas (även på en annan enhet)

• För gruppledare kommer kompassen också
att visa gruppen/grupperna och
gruppmedlemmarna (om grupperna är rätt
inmatade i Kuksa).



Grupper (bara för gruppledare)
• Gruppledaren ser de grupper som hen har tillgång till i 
Kuksa, samt gruppmedlemmarna.
• Via Grupper kan gruppledarna se gruppmedlemmarnas
noterade aktiviteter

Meddelanden
•En röd prick vid klockan berättar om meddelande som inte
noterats.

Egna uppgifter
•Egna favoriter, aktiviteter på gång och gjorda aktiviteter
•Utloggning

Scrolla aktiviteter
•Lista över helheterna och aktiviteterna som hör till en 
åldersgrupp
•Aktivitetsbeskrivningar och målsättningar
•Möjlighet att märka aktiviteter som
påbörjade/gjorda/favoriter
•För gruppledaren; möjlighet att märka aktiviteter för 
gruppledare

Grupper

Åldersgruppens aktiviteter
(Gjorda / Alla)

Meddelanden

Egna uppgifter

Språk



Ingen 
märkning Påbörjad

Utförd (väntar
på

godkännande)

Utförd
(Godkänd)

Favorit



• Sök efter en intressant aktivitet och markera
den som en favorit genom att klicka på
hjärtat (♡ → ♥)

• Nu kan du enkelt hitta aktiviteten i din egen
profil.

• Tryck på ellipsikonen (...) för att lägga till en 
aktivitet som påbörjad eller klar direkt.



Hitta rätt aktivitet, antingen genom att bläddra i 
åldersanpassade aktiviteter eller direkt från dina
favoriter.

Klicka på (…) vid en aktivitet och välj ”Lägg till
åt gruppmedlemmar”.

Gruppmenyn öppnas, här kan du klicka för att
expandera grupperna för att visa alla 
gruppmedlemmar. Genom att markera
kryssrutorna (✅) väljs alla de som du vill lägga
till aktiviten till.

Du kan välja personer från flera olika grupper
samtidigt

Proffstips: Om några av gruppmedlemmarna
redan har blivit godkända, visas det i den här
vyn



Möjlighet att ta ut rapporter

Sigill

Verksamhetsplanering

+ smågrejer hela tiden



• kompassi.partio.fi – själva Kompassen
• scout.fi/kompassen – instruktioner
• scoutprogrammet.fi – scoutprogrammet på nätet

• FiSSc:s programgrupp – har koll
• programkoordinator Gunzi – har också koll: 

gunilla.edelmann@scout.fi



• Vargungens spår – vargungeboken

• Utprintbara PDF:ar på scoutprogrammet.fi 
(kan finnas fördröjningar på svenska)



• Välilehti esityksen eri osioille


