
Välkommen till passet: 

Nyfiken på Scouternas folkhögskola 

och rollen som utbildare

• Nu börjar vi snart!

• Just nu spelar vi musik så att du kan testa ljudet.

• Behåll micken avstängd (på mute) när du inte pratar.

• Vill du så kan du skriva frågor i chatten.

• Vi har också ett klotterplank som du kan skriva i när du 

vill under Utbildardagarna. Du behöver inte ha något konto 

eller logga in. 

Varmt välkommen!

http://bit.do/klotterplank



• Hej! Vilka är vi i det digitala rummet? 

• Skriv i chatten: Ditt namn och varför du vill vara 
med på just detta pass

• Nyfiken på Scouternas folkhögskola
kort om vår organisation och pedagogiska grundsyn

• Rollen som utbildare: 
Vem är och kan bli utbildare inom folkhögskolan? 

Vilka utbildningar finns? Hur bli utbildare?

• Pågående kvalitetsarbete

• Frågor och tankar
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Pedagogisk grundsyn: folkbildning och scoutmetoden

Vår vision: Bildning för världsförbättrare!



Vilka är utbildare på Scouternas folkhögskola?

• Utbildare = utbildar ideellt och ingår i kursteam

• Framförallt scoututbildningar på Ledarskapsön

• Scoutledare som vill utvecklas och utveckla andra

• Runt 300 personer är aktiva utbildare (2019-2020)





Scoututbildningar
på Ledarskapsön

Till regionala utbildningar räknas:

• Leda scouting Bryggan

• Leda scouting i korthet Bryggan

• Leda patrull Äventyrarviken

• Leda kår Verksamhetshöjden

• Leda avdelning Verksamhetshöjden

• Ditt personliga ledarskap Reflektionssjön

• Redo för naturen Friluftsgläntan

Till nationella utbildningar räknas:

• Treklöver Gilwell Reflektionssjön

• Normkritiskt ledarskap Verksamhetshöjden

• Anpassat ledarskap, fördjupning Verksamhetshöjden

• Utbildning för utbildare Utbildarudden

• Friluftsledarkurs: vinterfjäll Friluftsgläntan

• Friluftsledarkurs: sommarfjäll Friluftsgläntan

• Friluftsledarkurs: kajak Friluftsgläntan

Webbkurser:

• Leda scouting distans Bryggan

• Anpassat ledarskap Bryggan

• Trygga möten Bryggan



Att bli och vara utbildare

• Trygg i dig själv, får energi av att inspirera andra, lära tillsammans 

med andra. Scoutledare och Roverscouter som vill ta nästa steg.

• Att vara med i ett kursteam = aktiv utbildare

• ”Inskolning”

• Kontakt med regionala utbildningsgrupper

• Nationella utbildningar ofta mer spetskompetens

• Ackreditering på 2 sätt:

• Utbildning för utbildare (det främsta)

• Ackreditering genom validering

• Bibehålla ackreditering

• Delta på Utbildardagarna, gå om Utbildning för utbildare, regionala träffar, 
Demokratijamboree

• Kompetensutveckling. Hålla sig uppdaterad på frågor inom folkbildning, 
scoutrörelsen, civilsamhället, ledarskap 

• Fortsätta utbilda  



Pågående kvalitetsarbete kring utbildarrollen

• Utveckling av Scoutnet

• Hållbart ideellt engagemang inom Scouterna

• Erfarenhetsutbyte regionala utbildningsgrupper emellan

• ”Utbildare 2.0” – Vilka krav ställer vi på utbildare?

• Ny hemsida! Tydliggörande: Hur bli och vara utbildare?

• Kommunicera tydligare om möjligheter att engagera sig



Frågor och funderingar? 


