
Alla ledare i Equmenia ska gå 
kursen Trygga möten vart tredje år.

Välj spår utifrån att du är…
DU BEHÖVER GÅ 

WEBBKURSEN
Webbkursen är ett 

självstudium. Du går kursen 
när du själv vill, i din takt.

FÅ EN KOD
Trygga möten ingår i scoutavgiften och är därför 

kostnadsfri. Men du behöver en kod för att få tillgång till 
kursen. Kontakta din kårchef eller personal i din region.

GÅ KURSEN & FÅ ETT INTYG
Gå till webbkursen, skriv in koden, genomför 
kursen. Du får ett digitalt intyg när du är klar. 

TRYGGA MÖTEN I EQUMENIA
SCOUTLEDARE LEDARE I TONÅR, KÖREN, 

TWEENSGRUPPEN M.FL.

PSST… 
DU SOM ÄR SCOUTLEDARE

Var gärna med på en livekurs om en sådan 
görs i din förening, men gå webbkursen 

först. I webbkursen går du igenom hur en 
trygg verksamhet ser ut. I livekursen pratar 

ni om hur det kan anpassas till just er 
förening och hur ni tillsammans kan 

förebygga alla former av övergrepp. Det 
är ett väldigt viktigt samtal.

 VÄLJ  ETT AV 3 SÄTT

LIVEKURS PÅ PLATS I  
FÖRENINGEN

 Ledarna samlas och går en kurs 
om ca 3 timmar. Boka genom 

regionspersonal. Du får ett intyg 
av kursledaren.

LIVEKURS PÅ WEBBEN
Varje termin körs några kurser på 
webben med deltagare från hela 

Sverige, kolla kalendern på 
equmenia.se. Du får ett intyg 

av kursledaren.

 GÅ WEBBKURSEN
När du själv vill, i din takt. Kursen 
köps av Scouterna. Kom överens i 
föreningen om vem som står för 

kostnaden. Du får ett digitalt intyg 
när du är klar.

VISA INTYGET FÖR DIN 
KÅRCHEF ELLER ORDFÖRANDE 

Klart! Gå kursen igen om tre år.

INTYG

ÄR DU FÖRENINGENS 
ORDFÖRANDE ELLER KÅRCHEF? 

Det ingår i din uppgift att ha överblick över att ledarna 
går Trygga Möten vart tredje år och har giltiga intyg när 
de ska vara med på stora arrangemang. Equmenia har 

en mall där du skriver in namn och datum på ledare som 
har gått kursen som du kan använda.


