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Ledarutbildning INTRO

Inledning
Det här är instruktioner till dig som ska hålla Ledarutbildning INTRO. 

Målgrupp
Nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna om vad scouting och scoutledarskap innebär.

Antal
Kursen fungerar bäst om det är minst fem deltagare, men det går att använda innehållet 
och anpassa till både färre och fler. Tänk på att även ledare och utmanarscouter som varit 
med ett tag
kan ha nytta av och tycka att det är roligt att gå kursen.

Syfte
Vi vill att kursdeltagaren under kursen ska:

•Få en inblick i scoutprogrammet och scoutings idé. 
•Känna sig välkommen i scoutrörelsen.
•Känna att hon eller han vill prova på att vara scoutledare!
•Få kunskap om var hon eller han ska vända sig för att få mer information, stöd och 

hjälp i sin roll som scoutledare.

Tidsåtgång
90 minuter (1,5h) 
Kursen kan med fördel hållas samtidigt som barnen har scoutmöte.

Mål
Efter genomförd kurs ska deltagaren:

Känna till scoutings syfte
Känna till grunderna i scoutprogrammet 
Vara bekant med scoutmetoden
Veta var aktuellt programstöd finns
Ha fått kunskap om hur man planerar scoutmöten
Ha kännedom om fortsatta utbildningsvägar
Veta vem som är kontaktperson på lokal nivå
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Förkunskaper
Det krävs inga förkunskaper för att gå kursen. Den kan med fördel hållas till exempel för 
nya scouters föräldrar i samband med terminsuppstarten, gärna samtidigt som ett 
avdelningsmöte. Kom ihåg att skapa möjlighet för föräldrar och andra nya att bekanta sig 
med Scouternas organisation och hur kåren är uppbyggd vid andra tillfällen. Ett bra 
tillfälle att prata om det kan vara på ett föräldramöte, till exempel under prova-på-mötet.
Körschema

1. Introduktion 10 min
Presentation av kursledare
Mål med kursen
Trygghetsinformation
Presentationsrunda– namn och ”Därför går jag den här kursen”
Åldersgrupperna

2. Vad är scouting? 25 min
Varför: Vision och syfte, utvecklingsområden, Målspår, Scoutprogrammet
Hur: Scoutmetoden
Sammanfatta: Vision och syfte, utvecklingsområden, 
scoutmetoden, varför-hur-vad=program

3. Planera scouting 30 min
Vad: Planera terminsprogram
Vad: Planera ett möte
Varför: Koppla till målspår – vilka kom med?
Varför: Bygg på med målspårstänk – förändra, lägg till eller dra ifrån

4. Såhär går jag vidare 15 min
Vad skulle jag behöva för stöd som scoutledare?
Programstöd
Utbildningar
Kontaktperson och stöd i kåren

5. Avslutning 10 min
Utvärdering
Runda om hur kursen varit
Beröm och tack!

Summa 1,5 timmar (90 minuter)
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Kursmaterial
Till deltagare
• Foldern Redo för livet – scouting i fickformat
• Foldern Redo för äventyr
 
För kursledare

• Bilder av 

• vision och syfte

• scoutmetodens delar med rubriker

• ballongbilden med fjorton målspår

• åldersgrupperna 

• Inbjudan för att marknadsföra kursen finns på www.scout.se/rekrytering

• Blädderblock eller whiteboard eller annat att skriva på

• Bokbord med terminsprogram, Ledaren, åldersgruppernas böcker, lekböcker och 
häften

• Ev. Dator med uppkoppling för att se Aktivitetsbanken

• Underlag för deltagarlista

• Utvärderingsmall

Förberedelser:
• Skicka gärna ut bekräftelse till alla deltagare. Passa på att fråga om allergier.

• Beställ eller ladda ner material till deltagarna och kursledare. 

• Möblera rummet så att ingen hamnar bakom någon annan och att alla har en plats.

• Fixa fika, kom ihåg mjölk till kaffet och tänk på eventuella allergiker.

• Plocka fram och gå igenom att allt material är på plats.

• Ta reda på vilka kontaktpersoner som finns för deltagarna i deras kårer, och 
kontaktuppgifter till dessa.
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Tänk på:
• Gå inte in för mycket på djupet. Det här är en första introduktionskurs som ska ge 

ett smakprov på vad scouting är.

• Undvik pekpinnar, ”så här har vi alltid gjort” eller ” vi vet bäst för vi har varit 
scouter

• jättelänge”. Deltagarna kan ha erfarenheter och synsätt som är nyttiga för 
scoutrörelsen.

• Uppmuntra att deltagarna ifrågasätter och reflekterar kring kursen innehåll!

• Prata inte gamla scoutminnen så att all tid går åt. Dessutom finns det en risk för att 
de som är nya i Scouterna känner sig utanför.

• Sträva efter ett positivt förhållningssätt till kursen och till deltagarna. Det här är den 
första djupare kontakten med scouting och Scouterna för många av deltagarna, det 
ska såklart ge dem ett positivt minne!

När deltagarna anländer:
• Hälsa på alla deltagare genom att ta i hand.

• Se till att alla får utrymme och blir uppmärksammade.

• Var positiv och säg gärna något som bekräftar deltagarnas engagemang, till 
exempel 
”Vad kul att alla ni kunde komma!”.
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1. Introduktion (10 min)
Presentation och mål
Börja med att hälsa alla välkomna. Berätta vem du är och att du ska leda kursen, när det 
blir fika, var toaletterna finns och hur kursens innehåll ser ut. Då vet alla vad de kan 
förvänta sig.

Be sedan deltagarna att prata med sin granne i en minut om ”Därför går jag den här kursen”. 
Ta sedan en runda där var och en berättar vad de heter, kanske vilken kår de är kopplade 
till, vilken erfarenhet de har av Scouterna och varför de går kursen. I feedbacken kring vad 
barnen håller på med kan du koppla ihop och kort berätta om och visa bilden över 
Scouternas åldersindelning.
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2. Vad är scouting? (25 min)
Syfte:
Att deltagarna får inblick i Scouternas syfte och vision, vad Scoutmetoden innebär och 
kännedom om Scouternas programstöd (utvecklingsområden och målspår).

Material
• Text, vision och syfte
• Bilder på scoutmetodens delar
• Målspårbilden med ballonger
• Foldern Ny i Scouterna

Vad är scouting? Det är en fråga som många ställer, inte minst nya ledare. Det här passet 
presenterar scoutings vision, syfte och scoutmetoden. Det är en första introduktion till 
scoutprogrammet och i passet ”Planera scouting” blir det en ytterligare fördjupning i hur 
man gör när man omsätter vision, syftet och metod i praktiken. Levandegör gärna 
metodens olika delar genom egna exempel och deltagarnas upplevelser, men använd 
texterna nedan som utgångspunkt.

Vision och syfte
Skriv gärna upp vision och syfte på ett blädderblock, eller använd den bifogade bilden. 
Berätta sedan om Scouternas vision och syfte. Låt bilderna sitta uppe på väggen så att ni 
kan återkomma till det under hela kursen om ni behöver.

Vision och syfte är gemensamt för alla scoutförbund i alla länder, även om det formuleras 
lite olika. 
(I Sverige finns fem scoutförbund och i hela världen finns sammanlagt runt 38 miljoner 
scouter, men säg det bara om någon undrar – kom ihåg att kursen ska ge ett smakprov av 
scouting och inte en heltäckande bild)
– Scouternas vision är att skapa en bättre värld.
– Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Alltså: i Scouterna får barn och unga möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar, vi jobbar med personlig utveckling. När vi pratar om personlig utveckling 
så menar vi att vi vill hjälpa och stimulera unga människor att utvecklas inom fem olika 
områden: kroppen (fysisk utveckling), gruppen (social utveckling), tanken (intellektuell 
utveckling), känslan (känslomässig utveckling) och tron & livsfrågorna (andlig utveckling). 
Scouterna vill utveckla barn och unga på alla dessa fem områden för att göra dem redo för 
livet.

Varför: Målspår
För att ytterligare förenkla för ledare och skapa en jämn, god kvalité i verksamheten finns 
mål för varje åldersgrupp som beskriver hur vi vill hjälpa barn och unga att utvecklas. Man 
kan se målen som punkter utlagda längs ett spår som går från de yngsta till de äldsta 
scouterna. Till varje åldersgrupp finns mål längs 14 spår som är anpassade till respektive 
ålder och utvecklingsnivå. Målspåren är inte separata från varandra, tvärtom bidrar varje 
aktivitet vi gör ofta till flera mål. Men varje målspår behövs så att vi får ett heltäckande 
program. Målspåren presenteras bland annat i ledarboken. 
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Visa bilden för deltagarna och berätta att målspåren kan ses som ett knippe ballonger, där 
alla behövs för att barn och unga ska utvecklas och lyfta mot nya höjder. Ballongerna 
finns i fem olika färger. För att skapa ett program som täcker in mesta möjliga så kan den 
som planerar verksamheten tänka att programmet under en termin ska beröra ballonger av 
alla färgerna. 

Scoutprogrammet
I Scouterna pratar vi om scoutprogrammet (eller bara programmet). Ibland säger vi att 
själva aktiviteterna utgör programmet, men det är inte riktigt så.  Programmet är summan av 
varför, hur och vad vi gör. Allt vi gör med scouterna är program, vare sig det handlar om att 
laga mat, sätta upp tält eller leka en lek. Det övergripande syftet med scoutprogrammet är 
göra scouterna redo för livet (se ovan) och det gör vi genom allt vi gör tillsammans – om 
vi gör det enligt scoutmetoden och har ett genomtänkt syfte!

Hur: Scoutmetoden
Ordna ett ”konstgalleri” där du hänger upp bilderna på de sju ”bitarna” i scoutmetoden. 
Om det är möjligt - häng upp dem på olika ställen i scoutlokalen så att ni kan gå runt och 
titta på dem samtidigt som du berättar. Har ni endast ett rum häng dem på olika ställen 
men flytta er gärna runt i rummet när du berättar om de olika ”bitarna”. Genom att 
förflytta er minskar risken för att deltagarna skall bli passiva. Gå igenom varje bit i 
scoutmetoden, var och en för sig.

Fråga gärna vid varje bild hur deltagarna tänker kring hur metoddelen kan tillämpas. Se till 
så att det är olika deltagare som får yttra sig.

Scoutlag och scoutlöfte
Scoutlagen är scouternas värdegrund. Den används som ett verktyg för att reflektera över 
sina etiska ställningstaganden. Löftet innebär att varje scout uttrycker sin vilja att utvecklas 
enligt scoutlagens ideal. Det är ett grundläggande förhållningssätt varje scout bör sträva 
efter att ha.

Scoutlagen
• En scout söker sin tro och respekterar andras.

• En scout är ärlig och pålitlig.

• En scout är vänlig och hjälpsam.

• En scout visar hänsyn och är en god kamrat.

• En scout möter svårigheter med gott humör.

• En scout lär känna och vårdar naturen.

• En scout känner ansvar för sig själv och andra.
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Scoutlöftet
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.

Patrullsystemet
Patrullsystemet går ut på att verksamheten genomförs inom ramen för den lilla gruppen, 
patrullen. Gruppen ska vara densamma under en längre tid för att skapa trygghet och ge 
gruppen förutsättningar för att utveckla scouterna. I patrullen får scouterna prova på olika 
roller och uppdrag, där patrulledare är den vanligaste. Patrullsystemet bidrar till att alla 
scouter känner sig viktiga i gruppen. Det innebär att scouten utvecklas som individ genom 
att lära sig samarbete, ömsesidigt lärande, gemensamt ansvar, respekt och ledarskap. En 
patrull är en grupp om fem till åtta scouter som tillsammans bildar en fast grupp under 
terminen eller året. Flera patruller kan tillsammans utgöra en avdelning. 

Symboler och ceremonier
Syftet med symboler och ceremonier är att skapa gemenskap, tid för eftertanke och ”något 
att samlas kring” som markerar att något viktigt händer. Det kan vara att ett möte börjar 
eller slutar, att någon upplevt något speciellt eller får tillgång till något. Vi inleder och 
avslutar varje scoutmöte med en inlednings- och en avslutningsceremoni, så att alla 
scouter kan känna trygghet genom att få tydliga ramar för verksamheten. Märken delas 
ofta ut under något slags ceremoni och vi kan göra invigningsceremonier för scouterna 
när de byter åldersgrupp.

Scoutdräkten är en tydlig scoutsymbol för tillhörighet, den består av skjorta, piké eller t-
shirt och halsduk. Det är viktigt att tänka på vilka symboler och ceremonier vi använder så 
att alla kan känna sig delaktiga. De sagor och teman vi använder för att rama in läger och 
möte är både ett sätt att få scouterna att använda sin fantasi och ge ett roligt ramverk för 
inlärning.

Scouthälsningen (med tre fingrar upp och lillfingret nerböjt under tummen så att de bildar 
en ring – visa deltagarna) är också en stark symbol, precis som när vi säger ”var redo” - 
”alltid redo”. Det återkopplar till scoutlagen och scoutlöftet. Hälsningen används också 
när man avlägger scoutlöftet. Den är likadan i hela världen.

Friluftsliv
Friluftslivet som metod handlar om att patrullen utmanas genom att befinna sig i miljöer 
som för scouterna är annorlunda än deras vardagsmiljö. Genom friluftslivet möter scouten 
på så vis utmaningar som uppmuntrar till samarbete och kreativ problemlösning. 
Friluftslivet ökar kontakten med naturen och inspirerar scouten till kunskap om och 
ansvarstagande för natur och miljö. Det kan bedrivas på många sätt, till exempel genom 
utfärder, hajker och på läger. Ibland sker friluftslivet långt bort och ibland i gatlyktans 
sken.

Lokalt och globalt samhällsengagemang
Genom lokalt engagemang och internationella upplevelser får scouten kunskap om och lär 
sig ta ansvar för sina medmänniskor och samhället. Vi gör saker, som att sälja 
majblommor eller plocka skräp, och vi lär oss om samhället, till exempel miljön eller 
religioner, med målet att inspirera scouterna till att ta ställning och göra egna aktiviteter. 
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Stödjande och lyssnande ledarskap
Scoutrörelsen ska vara en rörelse för och av unga, stöttade av vuxna. Vårt ledarskap måste 
därför handla om att möjliggöra för ungdomar att leda sig själva, genom att vi är stödjande 
och lyssnande ledare. Det gör vi både genom att låta vårt eget ledarskap utgöra goda 
förebilder och genom att skapa utrymme för reflektion kring såväl uppgifter som känslor 
och upplevelser. Som ledare är vi också förebilder för scouternas utveckling av sitt 
ledarskap, vi föregår med gott exempel när vi samarbetar med varandra i ledarteamen.

Learning by doing
Lära genom att göra är en pedagogik som alltid funnits inom scouting. Som ledare har vi 
ett stort ansvar för att scouterna verkligen får chans att lära sig genom att prova och sedan 
reflektera, och prova igen om det behövs. Reflektion betyder här att fundera över vad man 
gjorde, på vilket sätt, hur det gick och varför det gick så. Utan reflektion är risken att 
samma misstag upprepas om och om igen, vilket inte bidrar till någon positiv utveckling.

Scoutmetoden är summan av alla bitarna, det är en stor del av vad som skiljer oss från 
andra organisationer. Vi sysslar inte bara med friluftsliv eller bara med 
samhällsengagemang. Det är när vi kombinerar alla delarna som scouten ges möjlighet att 
utvecklas inom alla utvecklingsområden (existentiellt, socialt, fysiskt, känslomässigt och 
intellektuellt).

Respekt
I Scouternas grundläggande värderingar ingår att alla bemöter varandra med respekt, det 
gäller både scouter och ledare. Respekt innebär att vi i Scouterna aktivt motverkar 
mobbning och andra former av övergrepp mot och mellan barn och ungdomar. Föräldrar 
måste kunna lita på att verksamheten är trygg att delta i för alla. Därför är det viktigt att 
alla vuxna i Scouterna, nya så väl som gamla, vet hur de ska agera om de upplever att 
något är fel.

Avslutningsvis
Sammanfatta helt kort vad scoutings syfte är, hur vi tänker kring utvecklingsområden och 
målspår och räkna upp delarna i scoutmetoden. Det är scoutprogrammets hur och varför. 
Nu kommer vi in på vad.
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3. Planera scouting (30 min)
Syfte:
Att deltagarna ska få kunskap om hur man planerar ett terminsprogram och ett 
scoutmöte.

Material
• Material: ledarboken, terminsprogram, scoutböckerna, internetuppkoppling till 

aktivitetsbanken, lekhäften – allt som kan underlätta och inspirera till ett bra 
program

• Blädderblock

• Papper att skriva på för deltagarna

• Pennor

Scoutprogrammet är som tidigare nämnts summan av varför, hur och vad vi gör i 
Scouterna. Det här passet handlar om hur man planerar programmet under en termin och 
under ett möte. Det är viktigt att scouterna som ska delta själva är delaktiga i planeringen. 
Ju äldre scouterna är, ju mer kan de delta i planeringen. Här pratar vi dock bara om hur 
ledarna kan göra.  

Vad: Planera ett terminsprogram
Övernattning
Berätta för deltagarna att scouterna ska åka på en övernattning i slutet av terminen.

• Vad behöver scouterna öva på för att övernattningen ska bli så bra som möjligt? 
Låt var och en fundera och samla sedan in tankarna. Gå en runda då varje person 
får säga en sak till dess att allas idéer kommit fram, skriv upp dem på en lista.

• Tala nu om för deltagarna att varje sak de kommit på kan utgöra teman för möten. 
Genom att göra denna lista har alltså en grov terminsplanering åstadkommits!

På detta sätt tydliggör vi hur enkelt och logiskt det kan gå till att planera ett 
terminsprogram. Målet är tydligt och det blir också tydligt vad vi behöver göra för att 
komma dit. Övningen visar också på ett bra sätt hur alla kan vara involverade i processen. 
Påpeka för deltagarna att man kan göra detta med scouterna i alla olika åldersgrupper, 
men att man behöver anpassa övningen efter deltagarna. Ju yngre barnen är, desto mer 
konkret behöver man vara som ledare. 

Planera ett scoutmöte
Låt varje grupp välja ett av de ämnen som kom upp i förra övningen. Nu är det dags att 
detaljplanera ett möte. Sätt upp tydliga ramar för tid och åldersgrupp, till exempel 1,5 
timme med spårarscouter.  Beskriv hur ett scoutmöte brukar gå till. Låt deltagarnas små 
grupper brainstorma i femton minuter kring vad man kan göra inom detta ämne. Påminn 
dem om att tillämpa scoutmetoden i de aktiviteter som deltagarna kommer på. 
Huvudfokus är ”programpasset” men om deltagarna hinner får de gärna planera lekar och 
föreslå ceremonier också.
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Ceremoni
Mötet inleds med en ceremoni. Syftet är att varje scout ska bli sedd och välkomnad samt 
att skapa en tydlig start på mötet. Kåren har säkert en eller flera exempel på enkla 
ceremonier. Att samla scouterna i en ring och skicka runt något är ganska vanligt. 

Lek
Sedan leker vi en lek. Tips: se till att variera lekarna och anpassa lekval till mötets tema. 
Ibland räcker det att byta namn på leken!

Programpass
Därefter kommer mötets innehåll; det som ledarna planerat att scouterna ska lära sig eller 
öva på att tänka och känna kring.

Reflektion
Efter ”programpasset” samlas vi för reflektion kring kvällen, i patrull eller i stor grupp 
beroende på scouternas behov och ledartillgången. Frågor att utgå från: Vad gjorde vi? 
Hur kändes det? Vad lärde du dig? Tänk på att alla ska få chans att komma till tals.

Ceremoni
Den avslutande ceremonin syftar till att tacka för idag, markera ett tydligt slut på mötet 
och berätta om vad som ska hända nästa gång. Ceremonierna är lika varje gång för att 
skapa trygga ramar för mötena.  

Koppla tillbaka till målspåren
Samla ihop deltagarna om ni varit utspridda. Ge nu deltagarna i uppdrag att utifrån bilden 
av målspåren fundera på vilka målspår som kom med i deras respektive möte.  När de 
gjort det gruppvis så uppmana dem att fundera över om de vill förändra något för att 
beröra fler målspår under sina möten. Vill de till exempel lägga till eller dra ifrån 
aktiviteter? 
 
Låt deltagarna dela med sig av någon enstaka tanke i storgrupp och ge stort utrymme för 
frågor. Påtala även att det deltagarna provat på är ett sätt att planera aktiviteter. För att vara 
säkra på att få med alla målspår och att aktivitetens syfte är tydligt och genomtänkt kan det 
vara mera effektivt att bestämma vilka målspår som ska beröras innan själva aktiviteten 
planeras.

Sammanfatta
Understryk att man kan göra väldigt många olika saker inom ramen för scouting så länge 
det är förankrat i varför (målspåren) och hur (scoutmetoden). Det innebär att man kan åka 
ut i skogen, göra studiebesök, spela musik eller vad som helst! Det viktiga är att hela 
människan utvecklas, alltså att alla fem utvecklingsområden berörs. Därför kan det vara 
klokt att sätta ihop ett program som har med vitt skilda typer av aktiviteter.
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4. Så här går jag vidare (15 min)
Syfte:
Att kursdeltagaren ska veta var hon eller han kan hitta mer information om scouting, 
programstöd och utbildningsmöjligheter samt vem som är deras kontaktperson och kan ge 
stöd i kåren 

Material
• Terminsprogram, Ledarboken, scoutböckerna

• Foldern Ny i Scouterna

Egna tankar hos deltagarna
Be deltagarna fundera en minut på frågan ”Vad skulle jag behöva framöver för att vara 
eller någon gång bli scoutledare?” Samla ihop i runda och skriv ner på blädderblock, 
whiteboard eller liknande.

Berätta sedan med koppling till deras tankar om vilket stöd de kan få, när de kan fortsätta 
att utbilda sig och vilka som stöttar i respektive kår eller avdelning. Se nedanstående 
rubriker. 

Programstöd 
Aktivitetsbanken – här kan man söka och dela med sig av aktivitetsförslag på 
åldersgrupper.
På www.scout.se finns färdiga terminsprogram för de olika åldersgrupperna. 

Färdiga terminsprogram finns på www.aktivitetsbanken.se.  De kan användas som 
inspiration och stöd både för nya och erfarna ledare.

Ledarboken – grundboken för alla scoutledare

Scoutböckerna – scouternas böcker för respektive åldersgrupp

Märkessystemet – ett stöd för att planera och genomföra scoutprogrammet och 
uppmuntra den personliga utvecklingen är det gemensamma märkessystemet. 
www.aktivitetsbanken.se/marken  

För att köpa böcker och märken gå till www.scout.se/shop. Där köper man även 
scoutkläder.
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Utbildningar 
Det finns flera utbildningar som deltagarna kan bygga på med när de känner sig mogna 
för det. Ledarutbildning BAS kan de gå så fort de vill. BAS är totalt nio timmar lång, men 
den går att dela upp i till exempel två kvällar och en dag. Fördjupning av scoutmetoden, 
ledarskap och barns utveckling ges sedan i och med Ledarutbildning SCOUT. Den 
omfattar 32 timmar och hålls ofta i flera dagar i rad under sommaren eller under tre helger 
utspridda över året. Aktuella datum för ledarutbildningarna finns på www.scout.se/
utbildning. Berätta gärna för deltagarna när nästa BAS-tillfälle är, gärna nära dem, och hur 
de kan anmäla sig. 

Webbkurserna Ny i Scouterna och Trygga möten rekommenderas ledarna att gå själva. På 
hemsidan finns också mer information om olika utbildningar som sker i Scouternas regi. 
Det kan också finnas lokala intressekurser, ta gärna reda på var deltagarna kan få 
information om dessa och berätta det.

Vem kan hjälpa mig? 
Berätta om vem som kan hjälpa den nya ledaren. Förutsättningarna kan se väldigt olika ut 
beroende på var i landet du befinner dig, vilket förbund du tillhör osv. Om du har 
möjlighet, ta gärna reda på om deltagarna har faddrar i sina nya kårer, hur kårerna tänker 
sig att stötta dem, om det finns en konsulent i området osv.

Avsluta med att säga några ord om att du som kursledare gärna svarar på frågor som 
deltagarna kan komma på efter kursen. Ge deltagarna dina kontaktuppgifter.
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5. Avslutning (10 min)
Syfte:
Att på ett tydligt sätt markera att kursen är slut.

Material
• Utvärderingsblad

• Pennor

Utvärdering
Dela ut utvärderingsformuläret och ge deltagarna fem minuter för att fylla i 
utvärderingsbladet.
Utvärderingarna kan du som kursledare ta del av. För att vi på ett så bra sätt som möjligt
fortsättningsvis ska kunna stödja nya ledare önskar vi att du skickar in utvärderingarna till 
Svenska Scoutrådet. Vi hoppas också att du som kursledare vill fylla i och skicka in den 
utvärdering som vänder sig till dig och skickar in den till oss.

Avslutningsrunda 
Låt deltagarna säga några ord om hur hon eller han känner det just nu, vad som känts bra 
och vad de tar med sig hem. När alla har fått prata - avsluta och tacka för idag!

Efter kursen:
Dokumentera utvärderingarna och dina upplevelser av kursen enligt mall och skicka in det 
tillsammans med deltagarförteckningen till ledarskapsakademi@scout.se 

Utvärdering för kursledare ledarutbildning INTRO 
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