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Instruktioner kring obligatorisk Trygga Möten-utbildning  
Fastställt 13 mars 2013.  
 

Vid Scouternas stämma, Demokratijamboree 2012, fattades beslut om att Trygga Möten-

utbildning ska vara obligatoriskt för alla ledare i Scouterna, sedan dess har Scouternas styrelse och 

generalsekreterare beslutat hur obligatoriet ska genomföras. Ansvaret för att ledare genomför en 

Trygga Möten-kurs ligger på kårstyrelsen och under 2013 ska alla ledare i Scouterna som omfattas 

av nedanstående definition ha deltagit i någon form av Trygga Möten-kurs. Kårstyrelsen har det 

löpande ansvaret för att informera nytillkomna ledare om att Trygga Möten är en obligatorisk kurs 

och om vilka kursalternativ som finns. Kåren beslutar hur snabbt efter att en ledare börjat som 

den ska ha genomfört Trygga Möten-kursen. Kårstyrelsen har också ansvaret för att ledare vart 

tredje år återigen genomför kursen. 

 

Def inition av  vem som räknas som ledare med krav  att ha del tagit i  Trygga Möten kurs  

Alla som har någon form av ledaruppdrag, är över 15 år och återkommande träffar barn i 

Scouterna ska ha utbildning i Trygga Möten. Med återkommande menas att man vid flera tillfällen 

deltar i exempelvis scoutmöten, övernattningar och läger eller att man till exempel träffar barn i 

scoutlokalen om man är stugfogde eller lokalansvarig. 

 

Därutöver tillkommer kravet på utbildning för alla anställda i Scouterna samt för medlemmar i 

Scouternas centrala och regionala ideella arbetsgrupper, även om de inte återkommande träffar 

barn. 

 

Detta gäller även för de som är förtroendevalda i scoutkårens, distriktets, regionens eller 

Scouternas styrelse, även om de inte återkommande träffar barn. Bakgrunden är att utbildningen 

Trygga Möten också skapar förutsättningar för förtroendevalda att förebygga och hantera 

krissituationer och bristande rutiner i verksamheten. 

 

Med barn menas alla under 18 år. 

 



 

 2 
 

Vad räknas som kurs i  Trygga Möten?  

Scouternas styrelse anser att minimikravet är att ledare genomför webbkursen Trygga Möten. 

Scoutkårernas styrelse eller ledarens uppdrags- eller arbetsgivare beslutar i vilken form ledare ska 

göra kursen. De olika alternativen till att genomföra webbkursen enskilt är: 

 

 Trygga Möten-kurs som genomförs i kåren eller i annat sammanhang och som leds av 

ackrediterad kursledare som är utbildad Trygga Möten-kursledare. 

 Trygga Möten-studiecirkel som genomförs med stöd av studiematerialet Trygga Möten 

 Genomförd ledarutbildning Scout där Trygga Möten varit en del i kursen 

 Att göra webbkursen tillsammans med andra i en grupp 

 

Registrer ing av  genomf örd kurs 

Kårstyrelsen, uppdragsgivaren eller arbetsgivaren har ansvaret att sköta registreringen när ledare 

eller anställd genomfört Trygga Möten-kurs. Enklast är att ledare eller anställd visar kursintyget 

och att det registreras  

 i Scoutnet för kårer med tillgång till det registret 

 i NSF centrala medlemsregister för ledare i NSF 

 i kårens eget medlemsregister för kårer i organisationer som saknar centralt 

medlemsregister 

 

För ledare med centrala uppdrag och anställda beslutar uppdragsgivaren eller arbetsgivaren hur 

kurs ska registreras. 

 

Kåren, uppdragsgivaren eller arbetsgivaren avgör om Trygga Möten-kurs som genomförts före 

2013 ska registreras som genomförd kurs. 

 

Kurs ska f örnyas 

Trygga Möten-kurs ska förnyas vart tredje år och då är minimikravet att ledaren genomför 

webbkursen. 

 

 

Mer information kring Trygga Möten samt webbkursen finns på 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/trygga-moten/  

http://www.scouternasfolkhogskola.se/trygga-moten/

