FAQ Ledarskapsön
Vad är Ledarskapsön?
Ledarskapsön är Scouternas utbildningssystem. Det är en värld full av utveckling och äventyr. Vi vill att
Ledarskapsön ska vilja få dig att fortsätta lära dig nytt, att dela med dig av dina kunskaper och vara en plats
för motivation att fortsätta utvecklas som ledare i Scouterna.
Varför ser Scouternas utbildningsystem ut som det gör?
Lärandet är en resa. Vi vill olika och vi kan olika. Vi har försökt fånga den idén i en bild. Ledarskapsöns
grundidé är att intresse och behov ska styra val av utbildning. Detta gör att det inte finns en utbildningsväg, utan
många olika. Det finns heller ingen slutstation. De olika utbildningsområdena och stigarna som går kors och
tvärs över ön är tänkta att symbolisera detta.
Bryggan rymmer grunderna för en ny scoutledare: Trygga möten och Leda scouting. Bryggan är symbolen
för landstigningen på ön.
Friluftsgläntan rymmer de utbildningar som utvecklar dig inom friluftsliv; oavsett om du är helt ny på
området: Redo för naturen, eller om du är mer erfaren och vill bredda dina kunskaper eller fördjupa dig
inom ett visst område: Friluftsledarkurserna.
Verksamhetshöjden rymmer de utbildningar som har att göra med ansvaret för att planera och
utveckla verksamheten: Leda avdelning och Leda kår. Höjden är bland annat en symbol att ha
överblick.
Utbildarudden rymmer de utbildningar som stöttar och utvecklar dig om önskar utbilda andra scoutledare:
Utbildning för utbildare samt handledarutbildningen. Fyren representerar bland annat att rikta ljuset mot något
eller att lysa upp vägen.
Reflektionssjön rymmer de utbildningar som fokuserar på den personliga utveckling och utvecklingen av det
egna ledarskapet: Treklöver Gilwell, Värdebaserat ledarskap och Ditt personliga ledarskap. Sjön symboliserar
reflektion och spegling.
Äventyrarviken rymmer den ledarutbildning som finns för äventyrarscouter: Ledarutbildning Patrull. Dit
kommer du genom att göra ett strandhugg och du behöver därför inte passera Bryggan.
Intresseskäret. Invid Ledarskapsön ligger ett skär som rymmer alla de olika intressekurser som arrangeras inom
Scouterna men utanför Scouternas folkhögskola. Skäret är som en mindre variant av ön och representerar
samtidigt att utbildningarna är fristående.
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Var kan jag läsa mer om innehållet i de olika utbildningarna?
Under fliken Ledarskapsön på www.scouternasfolkhogskola.se ligger de olika utbildningsområdena listade. När
du klickar på en kurs kommer du in på en sida med mer detaljerad information. Alla längst ner hittar du kursens
kursplan med de lärandemål som är satta för kursen. Har du frågor som inte besvaras av denna information
rekommenderar vi dig att kontakta ansvarig för scoututbildningar på folkhögskolan. Kontaktuppgifterna hittar du
på folkhögskolans hemsida.

Jag är ny scoutledare, vilken utbildning ska jag gå då?
Alla ledare i Scouterna ska gå Trygga möten. Den hittar du på http://tryggamoten.scout.se/. Leda scouting är en
grundläggande utbildning för scoutledare som du bör gå under ditt första år som ledare. Det finns två versioner av
Leda scouting eftersom ledare har olika mycket tid att lägga på utbildning. Hellre en kortare utbildning än ingen alls,
eller hur? Känner du ett behov av att kunna mer om grundläggande friluftsliv, kan du gå kursen Redo för naturen.
Vilken utbildning ska jag gå efter Leda scouting?
Det finns ingen bestämd ordning för utbildningarna. Vilken vill och behöver du gå? Finns det något område specifikt
som väcker ditt intresse eller som ger dig kunskaper som du behöver just nu? Vissa utbildningar har dock formella
krav för deltagande.
Jag har dålig koll på Scouternas program. Finns det någon utbildning jag kan gå för att lära mig?
Leda scouting ger grundläggande kunskap om Scouternas program och hur du utifrån detta kan genomföra ett möte.
Men utbildningen passar lika bra för dig som har annan funktion än ledare så att du får bästa möjliga förståelse för
vad som gör scouting till scouting.
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.
Jag har varit ledare i flera år men har inte gått någon scoutledarutbildning. Var ska jag börja?
Det beror på. Tycker du att du har koll på Scouternas program? Om du känner dig osäker är det en god idé att börja
med Leda scouting. Annars skulle vi rekommendera dig att gå Leda avdelning om du vill fokusera på nya kunskaper i
relation till ditt ledarteam och dina scouter, eller Ditt personliga ledarskap om du vill satsa mer på din personliga
utveckling.
Spelar det någon roll vilken av utbildningarna vid Reflektionssjön jag väljer?
Utbildningarna har olika inriktningar och kan ha olika formella krav för att få gå. De kräver också olika stora
investeringar i tid. Du är givetvis välkommen att gå alla tre om du har den möjligheten. Treklöver Gilwell är en
kvalificerad scoutledarutbildning med fokus på personlig utveckling. Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad
ledarutbildning för unga ledare i ideell sektor med fokus på att identifiera de egna värderingarna och koppla samman
dessa med sitt ledarskap. Ditt personliga ledarskap är en scoutledarutbildning som hjälper dig att identifiera styrkor
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och sätta mål för vidare utveckling utifrån dessa.
Vi har flera barn med behov av extra stöd på avdelningen och jag tycker det är svårt att veta hur jag ska vara
som ledare. Finns det någon utbildning jag kan gå?
I utbildningen Leda avdelning finns ett block som ger grundläggande kunskaper för hur du skapar ett scoutmöte som
funkar för alla barn oavsett deras behov. Kanske du eller någon i teamet kan gå den utbildningen?
Är Ledarskapsöns utbildningar som vilken utbildning som helst?
Både ja och nej. Alla utbildningar på Ledarskapsön utgår från scoutmetoden. Som deltagare förväntas du också ta ett
stort ansvar för ditt eget lärande. Reflektion är en viktig del av scoutmetoden och peer learning är en metod för
strukturerad reflektion. Peer learning förekommer på flera av utbildningarna med syfte 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 kursdeltagare).
Finns det märken för de olika scoututbildningarna?
Olika utbildningar kan ha lite olika sätt att visa vad man har upplevt. Flera utbildningar har märken, pin eller något
annat som synliggör kunskapen från en utbildning, andra har det inte.
Får jag något slags betyg eller diplom efter en utbildning?
Efter avslutad kurs får du ett kursintyg eller deltagarbevis beroende på utbildning. Om det inte delas ut under det
sista kurstillfället kommer det att skickas eller delas ut till dig efter kursen.
Förekommer det någon slags examination på kurserna?
Ingen examination förekommer men däremot kan du komma att få självskatta dina kunskaper för att se om du har
uppnått lärandemålen.
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