


Detta dokument ger riktlinjer för handledning av staber för FiSSc:s ledarutbildningar, 
färdighetskurser och åldersgruppsevenemang.

Kurser och evenemang som ordnas av en befintlig grupp (inte av en skilt rekryterad stab) 
bör också bekanta sig med och till valda delar följa riktlinjerna.

Projektstaber får tydligare riktlinjer via den projektbeställning som görs av beställande
grupp.



Tre månader före Efteråt
Kursen / 

evenemanget
En månad

föreTvå månader före

Första
stabsmötet

Handslags-
diskussion

Planringen
inleds

Stabchefen
rekryterad.

Handslag med
stabchefen

Mellancheck

Infobrev, 
lektionsplaner

etc

INHIBERING: om
det inte finns en 

enda
stabsmedlem 3 

veckor före
evenemanget

och/eller inte en 
full stab 2 veckor

före

Stabens
utvärderingsträff

utvärdering och
slutrapportering

Utförligare tidslinje
för stabens arbete
finns i checklistan.



Välilehti esityksen eri osioille



Tidsansvändning för stabsuppdraget; antal 
stabsmöten, övrigt arbete

Ansvarsfördelning

Beskrivning av stabens uppgift

Datum för det avslutande stabsmötet

Skapa gemenskap och trivsel i staben



Trygghetsperson

Första hjälpen-ansvarig

Övriga



FiSSc:s 10 kvalitetspunkter

Utvärdering från det föregående 
evenemanget

Praktisk information om vad den anställda 
och gruppens ansvarsperson kan stöda och 
hjälpa med

Respektfullt beteende och jämlikhetsplanen

Tillgänglighet (tillgänglighetsstämpel)

De verktyg som nämns ovan hittas på
https://www.scout.fi/fissc/scoutfakta/principer-
for-fisscs-kurser-och-evenemang/



Konkret plan på hur evenemanget uppnår 
eller åtminstone bidrar till våra strategiska 
mål



Målsättningar angivna av den ansvariga
gruppen

Stabens egna målsättningar



Evenemangets innehåll

Tidsram för evenemanget

Ansvarsfördelning för programpunkterna/-
passen

Tidtabell för fortsatt planering



Välilehti esityksen eri osioille





En del evenemang (framförallt utbildningar) 
har utförliga utvärderingsblanketter för 
stabsmedlemmarna

Gå också igenom deltagarnas feedback.



Frågor som stöd för gemensam diskussion 
(ifall stabsmedlemmarna inte utvärderat 
med hjälp av blankett):

– Vad lyckades bra under evenemanget 
och/eller planeringen? 

– Finns det något ni önskar att ni hade gjort på 
ett annat sätt? 

– Finns det något ni skulle ha velat veta innan 
stabsuppdraget/evenemanget? 

– Vilka tankar/reaktioner väcker deltagarnas 
utvärdering? 

– Vilka tips skulle ni ge åt nästa stab? 





möjligheter till fortsatt scoutstig
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