FAQ
Utbildningsutvecklingsprojektet
Vad händer med de gamla utbildningarna?

Det är bara Ledarutbildning Bas och Scout som påverkas. De kommer successivt fasas ut och ersättas under 2015
och 2016.
Påverkas Ledarutbildning Patrull?
Behovet av att uppdatera Ledarutbildning Patrull är inte lika stort men den kommer på sikt revideras.
Vad är 1000 röster?
1000 röster kallar vi den behovsanalys som ligger till grund för utvecklingsprojektet. I slutet av projektet (julen 2015)
kommer denna sammanställas och finnas tillgänglig för de intresserade. Behovsanalysen består av enkäter,
djupintervjuer, input från workshops samt referensforum.
Hur länge har det här projektet pågått? När kommer det att vara klart?
Första fasen av projektet inleddes hösten 2012 och intensifierades ett år senare. Projektet beräknas kunna avslutas
vid årsskiftet 2015/2016.
Kommer det att finnas märken till utbildningarna?
Ja, absolut! Tills att utbildningarna börjar köras kommer det att finnas märken.
Hur kan jag påverka arbetet?
Störst påverkan kan du få om du engagerar dig i någon av de ideella arbetsgrupperna men det går också bra att bli
referensperson i vårt digitala forum. Är du intresserad av detta, maila folkhogskola@scouterna.se.
Utbildningsgrupperna – vilka är de och hur kommer jag i kontakt med dem?
Genom Scouternas folkhögskola har Scouterna totalt sju olika ideella utbildningsgrupper. På nationell nivå finns dels
Scouternas utbildningsgrupp och dels Utbildningsutvecklingsgruppen. I varje region finns även en regional
utbildningsgrupp som ansvarar för genomförande av utbildning och stöd till utbildare. Kontaktuppgifter till alla
grupper finns på här.
Varför skrotas ”Ramverket”?
Utifrån att förutsättningarna både i och utanför scoutrörelsen förändrats sedan Ramverket togs fram behövdes
Scouternas utbildningar uppdateras. Behovsanalysen visade på stora behov, inte minst utifrån att Scouternas program
nu finns och en ny organisation är på plats. Ett nytt utbildningssystem fyller bättre behoven och ger framtida
utvecklingsmöjligheter.
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Vem har bestämt det här?
Scouternas styrelse har fastslagit utgångspunkter för scoutledarutbildning samt den så kallade pedagogiska
grundsynen. Utifrån dessa dokument har utbildningssystemet arbetats fram. Eftersom de nya utbildningarna
definieras genom lärandemål snarare än form och innehåll lämnas ges möjligheter åt de olika kursteamen att själva
utforma sin kurs.

Ledarskapsön
Vad är skillnaden på Ledarskapsön och ramverket?
Ramverket är det gamla systemet för ledarutbildning inom Scouterna som bygger på en tydlig stegring mellan
utbildningarna. Ledarskapsön har en annan grundtanke där intresse och behov ska styra val av utbildning. Det
betyder att alla inte går samma utbildningsväg. Det heter att Ledarskapsön är ett icke-linjärt utbildningssystem.
Det går inte att jämföra utbildningar på Ledarskapsön med utbildningar i det gamla ramverket. Detta för att
Ledarskapsön inte har några nivåer.
Varför använder vi oss av lärandemål?
Det finns fyra huvudsakliga skäl. Nummer ett, det sätter fokus på deltagarens lärande snarare än på kursens innehåll.
Nummer två, det ger mer likvärdiga utbildningar över hela landet eftersom det är så tydligt vad deltagarna ska lära
sig. Nummer tre, det blir tydligare för scoutledare att välja utbildning efter kunskapsnivå och intresse. Nummer fyra,
det blir enklare för utbildaren att anpassa kursen efter deltagarna.
Varför har vi valt metoden peer learning och vad innebär den?
Lärandet är en resa. Reflektion är en viktig del av scoutmetoden och peer learning är en metod för strukturerad
reflektion. Vi använder peer learning för att hjälpa kunskap att bli till färdighet. Peer learning brukar också kallas för
kollegialt lärande, det betyder att man lär tillsammans med en jämbördig person (i detta fall en annan scoutledare).
Metoden går ut på att kursdeltagarna paras ihop två och två för att sedan i perioden mellan kurstillfällena reflekterar
över några givna frågeställningar.
Kommer ledarskapsön alltid att se ut som den gör nu?
Nej det hoppas vi inte. Vi vill att den ska utvecklas med Scouterna och behoven hos scoutledare. Både nya områden
och utbildningar kan komma till och tas bort.
Vi brukar alltid ha en veckolång kurs på sommaren, kan vi ha det även med de nya utbildningarna?
Ja, absolut! Det enda du behöver ta hänsyn till är att om kursen innehåller peer learning så behöver det innefattas
minst 6 veckor för detta. Därför rekommenderar vi en för- eller efterträff. Du kan bygga ut din kurs med
profilmoment som inte handledningen tar upp.
Hur gör man om man vill anordna en utbildning med en särskild profil?
Det går alldeles ypperligt att anordna en utbildning med en särskild profil, t.ex. sjöscouting, friluftsliv, hantverk,
nykterhet, scouting på kristen grund m.m.
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Hur gör jag gör jag för att utbilda i de nya utbildningarna?
Kontakta din regionala utbildningsgrupp – mailadresser finns på scouternasfolkhogskola.se/kontakt.
Hur hänger Eqmumenias Ska’ut och Ledarskapsön ihop?
Alla ledare inom Scouterna är välkomna på alla utbildningar, såklart. Samverkansorganisationernas utbildningar finns
inte med på Ledarskapsön för att Scouternas folkhögskola inte ansvarar för den utbildningen.
Hur kommer handledningarna distribueras?
Vi kan inte svara på den här frågan i dagsläget den är dock högprioriterad och vi jobbar på det.

Leda scouting
Är denna utbildning istället för Ledarutbildning Bas?
Leda scouting är likt Ledarutbildning Bas en bra första ledarutbildning för scoutledare. Däremot så skiljer sig
utbildningarna till innehåll där Leda scouting har ett större fokus på att skapa verksamhet utifrån Scouternas
värderingar och program.
Vad är syftet med Leda scouting?
Leda scouting är en verksamhetsinriktad ledarutbildning med syfte att göra nya scoutledare till en kugge i ledarteamet
med förståelse för den verksamhet som planeras och genomförs.
När kommer den första Leda scouting att genomföras?
Under sommaren kommer de första att genomföras för att rullas ut på bred front till hösten.
Jag har varit ledare i flera år. Behöver jag gå Leda scouting?
Nej, det måste du inte. Leda scouting är till för nya scoutledare, men om du känner att du inte har koll på Scouternas
program så är detta en mycket bra kurs.
Vilken utbildning ska jag gå efter Leda scouting?
Känn efter själv. Vilken vill och behöver du gå? Vissa utbildningar har dock formella krav för deltagande.
Varför finns det inga lärandemål rörande friluftsliv i Leda scouting?
Lärandemålen i Leda scouting är framtagna utefter de behov som vår rörelse har. Kunskapen om friluftsliv är hög på
många kårer medens andra områden är eftersatta. På Ledarskapsön finns ett område med utbildningar som bara
riktar in sig på friluftsliv, med både grundläggande och mer avancerade friluftslivskurser.
På vilka grunder har man gjort urvalet av lärandemål?
Många perspektiv är tagna i beaktning. Främst har vi tittat på vad scoutledare behöver för kunskaper just nu för att
bedriva god scouting. Dessutom har vi utgått Scouternas strategi 2015 – 2025 eftersom utbildningar är ett givet
verktyg för att nå strategimålen.
Varför finns det två versioner av Leda scouting?
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Vår behovsanalys visade att ledare är beredda att lägga olika mycket tid på utbildning. Utgångspunkt för
utbildningsprojektet har alltid varit hellre en kort utbildning än ingen alls. Därav utbildning Leda scouting – i korthet.

Leda avdelning
Är denna utbildning istället för Ledarutbildning Scout?
Nej, inte alls. Ledarutbildning Scout kommer att tas bort och ingen utbildning kommer att ersätta denna. Leda
avdelning är en utbildning för de som har eller vill ta ett större ansvar för verksamheten och ledarkollegorna.
Vad är syftet med kursen Leda avdelning?
Syftet med kursen är att stärka scoutledaren på fem områden, nämligen:
-

Planera verksamhet över terminen

-

Utveckla och leda ett ledarteam

-

Skapa inkluderande verksamhet utifrån barns olika behov

-

Skapa inkluderande verksamhet utifrån öppenhet och jämlikhet

-

Ledarskap baserat på Scouternas värderingar

När kommer den första Leda avdelning att genomföras?
Under höstterminen 2015.
Vilka är utbildningar behöver jag ha genomfört innan jag kan gå Leda avdelning?
Den enda obligatoriska utbildningen för scoutledare är Trygga Möten. Som ny scoutledare är dock Leda scouting ett
naturligt första steg då denna ger en bra inblick i Scouternas värderingar, ledarskap och program. För dig som varit
scoutledare ett tag finns det inga utbildningar du måste ha gått i förväg.
Varför måste det gå minst en månad mellan kurstillfällena?
För att hinna med 8 timmar peer learning. Reflektion kräver tid för att den ska ge ett lärande.
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