
för vildmarksfaddrar
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Målet är ett nätverk av vildmarksfaddrar som omfattar 
hela landet. Faddrarnas uppgift är att handleda barn 
och unga i ämnen med anknytning till vildmarksliv. Till-
sammans med vildmarksfaddern behandlas ämnen 
med anknytning till artidentifiering, god jaktpraxis, na-
turvård, allemansrätten samt att röra sig i naturen. Man 
bekantar sig också med habitat, arter och fiskemeto-
der. Vildmarksfaddrarna håller lektioner i skolorna i sitt 
närområde och ordnar vildmarksklubbar eller dagläger. 
Vildmarksfaddrarnas verksamhet är i mån av möjlighet 
frivilligarbete.

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, Naturre-
sursinstitutet, Finlands Jägarförbund och Finlands vilt-

central erbjuder experthjälp och har varit viktiga samar-
betsparter under projektperioden. Under 2015 har man 
tagit fram verksamhetsmetoder som stöder en fortsätt-
ning på vildmarksfadderverksamheten lokalt under led-
ning av jaktföreningarna och -sällskapen. Från och med 
2016 spelar Forststyrelsen en mindre roll i utbildningen 
av frivilliga och hanteringen av penningtransaktioner. 

Vad är en vildmarksfadder?
Människans relation till naturen håller på att förändras till följd av teknikens utveckling och 
nya livsstilstrender. Utredningar visar att barn och unga, särskilt de som växer upp i en ur-
ban miljö, allt mer sällan får uppleva fiske, jakt eller friluftsliv. De unga har inte nödvändigt-
vis längre någon naturlig kontakt med vildmarkslivet genom äldre generationer, utan de får 
bekanta sig med naturen genom sina fritidssysselsättningar. Det är en utmaning att upp-
rätthålla gamla traditioner, särskilt när medelåldern bland jägarna stiger och det är svårt 
att hitta nya, unga aktörer. Det behövs ett riksomfattande undervisningspaket som erbjud-
er naturfostran ur varierande synvinklar.
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Vildmarksfadder
verksamheten
Verksamhetens mål

• Informera barn och unga om vildmarkshobbyer
• Uppmuntra barn och unga att delta i naturhobbyer
• Förbättra barnens och de ungas kunskaper och fär-

digheter som krävs för att röra sig i naturen
• Stödja befintlig friluftsfostran (Finlands Fritidsfiskares 

Centralorganisation, jägarförbundet och viltcentralen) 
• Erbjuda skolorna hjälp med undervisningen i ämnen 

med anknytning till vildmarksliv
• Erbjuda friluftsmänniskor en möjlighet till aktiv verk-

samhet tillsammans med barn och unga så att den 
finländska vildmarkskulturen kan gå i arv till följande 
generation

Etiska principer för verksamheten

• En vildmarksfadder respekterar naturen
• En vildmarksfadder beskriver alla naturhobbyer och 

alla levande varelser i positiva ordalag.
 - En vildmarksfadder använder aldrig negativa termer 
såsom ”skräpfisk” eller uppmuntrar till rädsla/hat för 
en enskild art 

 - En vildmarksfadder betonar inte fångstens storlek 
eller frossar i blodiga detaljer när han eller hon be-
rättar vildmarkshistorier

• En vildmarksfadder vill värna om jakt och fiske som 
en väsentlig del av det finländska kulturarvet 

• En vildmarksfadders uppgift är inte att värva nya jäga-
re eller fiskare, utan att genom sina egna erfarenheter 
berätta om hobbyer med anknytning till naturen och 
skapa en positiv attityd till friluftshobbyer

• En vildmarksfadder representerar alla jägare (och 
fiskare) i Finland! En vildmarksfadder är neutral och 
grundar sina berättelser på fakta: vildmarksfaddern 
betonar ansvar, etisk praxis och god jaktmoral

• En vildmarksfadder sörjer alltid för säkerheten



4ABC för vildmarksfaddrar

Vildmarksfadderns roll och 
eventuella uppgifter

• Är en aktiv friluftsmänniska som förmedlar sina kun-
skaper, färdigheter och erfarenheter med hjälp av vild-
marksfaddermaterialet 

• Verksamheten grundar sig på frivilligt arbete
• Förbinder sig att iaktta principerna för vildmarksfad-

derverksamheten och deltar i kurser för vildmarks-
faddrar

• Håller kontakt med skolorna
• Besöker skolorna för att handleda barn och unga i 

ämnen med anknytning till vildmarksliv 
• Deltar i ordnandet av eftermiddagsklubbar i samar-

bete med andra aktörer
• Deltar i ordnandet av läger i samarbete med andra 

aktörer
• Samarbetar i mån av möjlighet med andra faddrar
• Informerar Forststyrelsen om lektioner, läger och an-

dra evenemang som ordnats årligen senast den 31 
december

• Kan om så önskas delta i arbetet med att utveck-
la vildmarksfadderverksamheten tillsammans med 
Forststyrelsen

• En vildmarksfadders uppgift är inte att värva nya jäga-
re eller fiskare, utan att genom sina egna erfarenheter 
väcka barnens intresse för naturen och vildmarken

• Kontrollerar att eftermiddagsklubbarnas ledare har 
uppvisat det straffregisterutdrag som krävs av per-
soner som arbetar med minderåriga

Vildmarksrådgivarens roll  
och uppgifter 

• Bygger upp ett samarbetsnätverk med skolor och 
andra samarbetsparter inom sitt verksamhetsområde 

• Stöder och hjälper vildmarksfaddrarna inom det egna 
verksamhetsområdet bl.a. 
a. Ger vildmarksfaddrarna råd om hur man ingår sa-
marbetsavtal med skolorna och hyr klubblokaler 
b. Hjälper till med att ordna vildmarksläger och skaffa 
material till klubbarna, lägren och skolbesöken 
c. Ansvarar för den lokala kommunikationen och ser 
till att det marknadsföringsmaterial som Forststyrelsen 
har producerat syns i regionalt viktiga marknadsförin-
gskanaler (t.ex. annonser om läger i lokaltidningen) 

• Hjälper Forststyrelsen med kommunikationen och ut-
vecklingen av verksamheten

• Verksamheten grundar sig på frivilligt arbete
• Förbinder sig att iaktta principerna för vildmarksfad-

derverksamheten 

Forststyrelsens roll och uppgifter

• Samordnar vildmarksfadderverksamheten på natio-
nell nivå

• Upprätthåller samarbetet med intressentgrupper
• Utbildar nya vildmarksfaddrar enligt behov
• Utarbetar undervisningsmaterial, lägerprogram och 

program för vildmarksklubbarna tillsammans med sina 
samarbetsparter

• Utvecklar vildmarksfadderverksamheten i samarbete 
med de övriga aktörerna

• Producerar kommunikationsmaterial som används av 
vildmarksrådgivare och vildmarksfaddrar



5ABC för vildmarksfaddrar

Verksamhetsarrangemang

Skolbesök
Skolbesöken är cirka en eller två lektioner långa akti-
vitetspaket, där elever av olika åldrar får bekanta sig 
med den finländska vildmarkskulturen. Besöken kan 
också vara heldagsjippon eller temadagar. Verksam-
heten under skolbesöken är till största delen förlagd 
utomhus, så det är bra att påminna lärarna om att tip-
sa eleverna på förhand om hur man klär sig rätt för alla 
väder: barn som fryser och är våta om fötterna kommer 
knappast att inspireras av vildmarkslivet! Skolbesöks-
programmen förnyas cirka vartannat år i mån av möjlig-
het. Åren 2015–2016 är temat vildmarkslivets historia. 
Anvisningar för lektionerna finns i häftet ”Eräkummin 
kouluohjelmat” samt på webben på sidan eräkummi.
fi Varje friluftsmänniska har sannolikt den rekvisita som 
behövs för programmen. Faddrarna kan leda lektio-
nerna antingen på egen hand eller tillsammans med 
en annan vildmarksfadder.  

Det finns skolbesöksprogram för tre åldersgrupper: 
åk 1–3, åk 4–6, högstadieelever och gymnasieelever. 
En vildmarksfadder kan ”specialisera” sig på önskat 
program, som presenteras i tabellen nedan. Genom 
att kombinera olika program kan man skräddarsy ett 
program för en längre temadag. Föreslå alternativet för 
samarbetsskolorna och planera detaljerna tillsammans! 
Många högstadier erbjuder tillvalskurser med ämnen 
som är speciellt lämpliga för besök av en vildmarksfad-
der. Hör dig för om skolan erbjuder exempelvis kurser 
i fotvandring, vildmarksfärdighet, motion i naturen eller 
andra lämpliga kurser. 

Material för skolbesöken finns i vildmarksfadderns kurs-
mapp, som delas ut under kurser för vildmarksfadd-
rar. Det är fritt fram att bearbeta och kombinera 
uppgifterna som ingår i materialet till lämpliga lek-

En förening som idkar vildmarksfadderverksamhet kontaktar Forststyrelsen 
och meddelar vilken form av verksamhet man planerar. Forststyrelsen stöder 
föreningen, samarbetar med föreningen för att starta verksamheten och utbildar 
nya vildmarksfaddrar enligt behov.
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tionspaket och finslipa detaljerna med anknytning 
till uppgifterna. Exempelvis uppgifterna som hör till 
aktivitetsbanan kan bearbetas. Försök alltid följa en 
röd tråd och iaktta de etiska principerna för vildmarks-
fadderverksamheten (se s.3). Inledningen och avslut-
ningen på lektionerna får gärna följa anvisningarna i 
Forststyrelsens skolbesöksmaterial. Vildmarksfadderns 
besök ska stödja undervisningen i skolan, erbjuda bar-
nen personlig erfarenhet av naturhobbyer och berätta 
om jakt ur ett naturvårdsperspektiv. Fråga om skolan 
har det material du behöver.

Tips som vildmarksfaddern kan 
använda för att planera och finslipa 
sina skolbesök:

•  Ta med din egen jakthund och berätta vilken nytta du 
har av hunden under jakten! Observera att du inte kan 
ta med hunden in i skolan; en del barn är rädda för 
hundar och någon kan vara allergisk. Be om lärarens 
åsikt innan du tar med hunden.

•  Information och undervisningsmaterial om vilt och 
artidentifiering finns på följande webbplatser:
 - www.metsastajaliitto.fi/node/95 (endast på finska)
 - www.rktl.fi/riista/ (endast på finska)
 - www.suurpedot.fi (endast på finska)
 - http://riista.fi/sv/publikationer/artkannedoms-
material/ 

• Jägarförbundet har publicerat en handbok för ung-
domsverksamheten (Nuorisotoiminnan ABC), med 
tips om aktiviteter för barn och unga. Handboken 
kan laddas ner/köpas här (endast på finska):  
www.metsastajaliitto.fi/nuorisotoiminnanabc 

• Viltcentralen har gott om lämpligt undervisningsma-
terial, bland annat färdiga PowerPoint-presentatio-
ner om jakt i Finland, viltekologi och identifiering av 
snöspår. Viltcentralen har också producerat en upp-
giftsbana med ”viltkontroller”. Materialet hittar du här: 
http://riista.fi/sv/publikationer/skolningsmaterial/  

•  Uppgiftspaketet för Vildmarkspasset är i första hand 
avsett för lärare, men också vildmarksfaddrarna kan 
dra nytta av paketet. Kontrollera att läraren inte har 
använt samma material. Information om Vildmark-
spasset hittar du här: http://www.eraluvat.fi/se/
jakt-och-fisketjanster/vildmarkspass.html 
 - Tips: Titta igenom uppgifterna så får du en uppfatt-
ning om vilken typ av uppgifter som passar vilken 
åldersgrupp.

• Om du föreläser, kom ihåg att lågstadieelever orkar 
koncentrera sig på att lyssna cirka tio minuter i taget. 
Planera in aktiviteter under lektionen.
 - En del barn och unga blir upprörda av att se bilder 
av döda djur. Visa alltså inte upp bilder av jaktbyten 
med alltför mycket blod eller inälvor. Om du miss-
tänker att en bild kan vara för skrämmande är det 
bättre att låta bli att visa upp den. 

Förslag till programpaket 
att göra i skolan

ÅLDERSGRUPP ÄMNE LÄMPLIGT LÄROÄMNE

Åk 1–3 Vildmarkshistoria, människan & naturen, att röra sig i 
naturen, allemansrätten, jakt, artidentifiering, vilt

Miljö- och naturkunskap

Åk 4–6 Vildmarkshistoria, naturen på vintern, viltvård Biologi och geografi 
(Miljö- och naturkunskap)

Högstadiet 1 Vildmarkshistoria och fiske Biologi för åk 7  

Högstadiet 2 Vildmarkshistoria och myter, viltvård Modersmål, Finlands 
geografi för åk 9 (biologi)

Högstadiet 3 Vildmarkshistoria och överlevnad i naturen Biologi, geografi, gymnastik, 
huslig ekonomi, flera tillvalskurser

Gymnasiet Vildmarkshistoria och överlevnad i naturen Kurs 3 i biologi, (specialkurser, 
t.ex. kurs i fotvandring)
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• Vapen eller delar av vapen kan du inte ta med till sko-
lan. En kniv kan du ta med och visa upp, men låt inte 
eleverna hantera den. Du kan demonstrera hur man 
gör upp eld, om det finns en lämplig plats för det. Om 
läraren anser det lämpligt kan du också låta eleverna 
pröva på att göra upp eld.

• Ju fler föremål du har med som eleverna får röra vid 
och titta på, desto bättre.
 - Du kan ta med dig en ”vildmarksryggsäck” eller fis-
kelåda med föremål med anknytning till din hobby. 
Be eleverna gissa hur de olika föremålen används. 
Använd föremålen till att beskriva friluftshobbyerna 
eller förklara hur en typisk jaktdag förlöper.

 - Horn, pälsar, skinn, skallar, tänder, ben, fällor, slick-
stenar, viltkameror, kartor, GPS-halsband för hun-
dar, jaktkläder, späntstickor, visselpipor, uppstopp-
ade djur med mera är utmärkta diskussionsstartare. 
Tänk på att en del föremål kan vara farliga för bar-
nen. Om du har med dig farliga föremål, fundera 
på förhand ut hur du kan förevisa/hantera dem på 
ett säkert sätt. Vill du att eleverna ska få hantera 
föremålen? Tänk på att exempelvis en obehandlad 
päls kan blir rätt så illa tilltygad när tjugo par små 
händer river i den. 

• Om det ordnas en temadag, en ”lördagsskoldag” eller 
något annat jippo på skolan, planera tillsammans med 
läraren hur en vildmarksfadder kan delta (hur många 
elever, hur länge, vilka ämnen vill man behandla, ut-
omhus eller inomhus m.m.)

• Eleverna måste inte träffa vildmarksfaddern i skolan 
(eller på skolgården). Vildmarksfaddern kan också hål-
la en lektion ute i naturen. Kom överens med läraren 
om var lektionen ska hållas.

• Kom ihåg att behandla jakten ur naturvårdsper-
spektiv; då blir den lättare att acceptera också för 
personer som har en negativ inställning till jakt. 
Betona jaktens positiva verkningar för dig själv, 
för naturen och exempelvis med tanke på antalet 
trafikolyckor.

I samband med skolbesöken rekommenderas också att 
vildmarksfaddrarna berättar om undervisningsmaterial-
et för Vildmarkspasset, som finns på www.erapassi.
fi (tills vidare endast på finska). Med hjälp av materialet 
kan lärarna fortsätta att behandla ämnen med anknyt-
ning till vildmarksliv eller bekanta sig med ämnet före 
vildmarksfadderns besök!
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Checklista för skolbesök

1.
Föreslå ett besök för rektorn (antingen vildmarksfaddern 
eller vildmarksrådgivaren kan göra detta)

2.
Kom överens med läraren om var och när programmet 
börjar (i klassen eller ute?)

3.
Lär dig programmet utantill (du kan ha med en luntlapp)

4.
Se till att allt material som du behöver är tillgängligt eller 
att du har det du behöver med dig

5.
Var dig själv och kom ihåg att alla barn- och ungdoms-
grupper är olika: en grej kan göra succé i en grupp 
medan en annan inte fungerar alls. Ge inte upp även 
om allting inte alltid går enligt planerna. Nästa gång 
lyckas du bättre!

6.
6. Fyll i rapporten om skolbesöket och skicka den till 
Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare 
madeleine.nyman@metsa.fi

Läger
Sommar- eller höstläger ordnas som dagläger och i 
mån av möjlighet helt och hållet utomhus. Vildmarks-
fadderns förening har huvudansvaret för att ordna läg-
ret. Forststyrelsen stöder och hjälper vid behov. På 
läger med tre ledare finns plats för 30 barn eller unga. 
På lägren behandlas samma ämnen som i klubbarna 
och under skolbesöken. Barnen betalar en deltagar-
avgift på 50–100 euro. Avgiften täcker måltids- och 
transportkostnader för lägerdagarna. Kostnaderna kan 
variera beroende på var lägren ordnas. Lägren leds av 
vildmarksfaddrarna och i mån av möjlighet av Finlands 
Fritidsfiskares Centralorganisations fiskefaddrar eller 
en representant för någon annan samarbetspartner.
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Programplan för dagläger 
(exempel)

Dag 1.
 - Lägret öppnas
 - Lekar för att lära känna varandra
 - Ordningsregler för lägret skrivs ner tillsammans med 
lägerdeltagarna

 - Uppgifter och lekar med anknytning till artidentifiering 
(fiskar, däggdjur, fåglar)

 - Indelning i grupper
 - Bygga en fågelholk/en fälla för små rovdjur/ett metspö
 - Vid lämpligt tillfälle matlagning vid lägereld/på storm-
kök samt mellanmål

Dag 2. 
 - Slutföra snickeriarbetet från dagen innan
 - Naturstig med kontroller med anknytning till allemans-
rätten

 - Repetition av artidentifiering
 - Information om djurspår (spår av tassar, avföring m.m.)
 - Olika fiskemetoder + mete (deltagarna får lära sig 
rensa fisk)

 - Vid lämpligt tillfälle matlagning vid lägereld/på storm-
kök samt mellanmål

Dag 3.
 - Repetition av allemansrätten med hjälp av ett spel 
eller en pjäs

 - Naturstig med kontroller med anknytning till viltvård
 - Olika jaktmetoder och jakthundar 
 - Prova på bågskytte/tur till en skjutbana
 - Vid lämpligt tillfälle matlagning vid lägereld/på storm-
kök samt mellanmål

Dag 4. 
 - Indelning i grupper
 - Övning i vildmarksfärdigheter vid olika aktivitetskon-
troller
 › Göra upp eld, hantera kniv och yxa, orientera, känna 
till rätt utrustning för alla väder m.m.

 - Första hjälpen och nödsituationer (gå vilse)
 - Vid lämpligt tillfälle matlagning vid lägereld/på storm-
kök samt mellanmål

Dag 5. 
 - Deltagarna får prova på ”viltvård” tillsammans. Barnen 
kan till exempel lägga ut slickstenar/öva inventering 
av olika djurbestånd/hänga upp fågelholkarna som 
de har byggt eller motsvarande som är möjligt på lä-
gerplatsen eller i närheten av den

 - Läger-OS
 -  Utdelning av diplom
 - Vid lämpligt tillfälle matlagning vid lägereld/på storm-
kök samt mellanmål
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Vildmarksklubbar
Klubbar kan ordnas på många olika sätt. Man kan till 
exempel samlas en gång i veckan i skolornas lokaler 
om möjligt, totalt 10–15 gånger under en termin. Sam-
mankomsterna kan vara cirka 2–4 timmar långa och 
ämnena som behandlas är bland annat att röra sig i 
naturen samt viltvård, fiske, artidentifiering och finländsk 
vildmarkskultur i allmänhet. I klubbar med två ledare 
finns plats för cirka 20 barn eller unga. En deltagarav-
gift på till exempel 50 euro kan uppbäras av barnen per 
termin, för att täcka måltids- och materialkostnader. 
Vildmarksklubbarna kan också samlas mer sällan och 
på något annat ställe än i skolans lokaler.

Så här kommer du i gång  
med klubbverksamheten

1.
Kontakta skolan eller kommunen. Kom överens om 
vem som tar kontakt, vildmarksrådgivaren eller vild-
marksfaddern. Diskutera med rektorn eller den person 
som ansvarar för klubbverksamheten. Fråga om det finns 
utrymme för en ny klubb i skolans klubbkvot samt vilka 
möjligheter det finns i fråga om att ordna klubbverksam-
heten. Kontaktinformation hittar man lättast på internet.

2.
Presentera din klubbverksamhetsidé (du kan använ-
da Forststyrelsens klubbprogram som grund). Det 
färdiga programmet hjälper dig att presentera din idé 
och gör det lättare att komma i gång. Ett klubbavtal ska 
ingås mellan avtalsparterna. I avtalet antecknas uppgif-
ter om tid och plats för sammankomsterna, ansvariga 
personer och ersättningar som ska betalas till ledaren 
(ledarens förening). Obs. Vissa kommuner har också 
medel reserverade för klubbverksamhet, så kontrollera 
om de är tillgängliga. Den lokala jaktvårdsföreningen kan 
också stödja verksamheten i mån av möjlighet.

3.
Informera eleverna om verksamheten. Kom överens 
med skolan om hur du informerar om klubben. Ett bra 
sätt är att skolan frågar eleverna om de är intresserade 
av att gå med i klubben.

4.
Starta klubben. Dela ut klubbprogrammet till delta-
garna under den första sammankomsten. Samla in 
deltagarnas kontaktinformation (också vårdnadshavar-
nas) så att du kan kontakta dem angående eventuella 
ändringar eller dylikt. Håll också kontakt med skolan 

(informera i god tid om bland annat inställda samman-
komster).

Programplan för vildmarksklubb 

Programplanen för en vildmarksklubb beror på under 
vilken årstid klubbens sammankomster ordnas samt på 
vilken plats (finns det t.ex. ett vattendrag i närheten). 
Vildmarksfaddern kan utöka programmet med ämnen 
enligt eget intresse, men under de tre första samman-
komsterna ska man behandla de ämnen som presen-
teras nedan. Hela programplanen ska vara klar före 
klubbens första sammankomst, så att också klubbdel-
tagarna och deras vårdnadshavare vet vad som utlovas.

1. Man bekantar sig med ämnesområdet och
 klubbens medlemmar med hjälp av spel och
 lekar, artidentifiering, utarbetande av 
 gemensamma regler
2.  Man bekantar sig med vildmarkshistoria med
 hjälp av lekar och berättelser
3.  Vildmarksfärdigheter: att röra sig i naturen 
 (allemansrätten, orientering)
4. Spårutflykt/spåridentifiering
5.  Vildmarksfärdigheter: lägereld och användning 
 av kniv/yxa, matlagning
6.  Snickeri: fågelholk, fälla för små rovdjur
7.  Snickeri: pilkspö, metspö eller drag/fluga 
 (bekanta sig med olika fiskemetoder)
8.  Bekanta sig med jakthund och olika jaktmetoder 
 (etisk jakt)
9.  Viltinventering (repetition av artidentifiering)
10.  Aktivitetsbana i terrängen (uppgifter med 
 anknytning till viltvård)
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11.  Bågskytte eller liknande, som vildmarksfaddern
 har möjlighet att ordna med rimlig ansträngning
12. Fisketur/pilktur
13. Naturstudier (man lär sig observera och tolka
 landskapet och vädret)
14.  Braskväll (aktivitetsbana som repeterar alla
 ämnen som har behandlats i klubben) med
 utdelning av diplom

Tips angående verksamhetmed 
barn och unga

• Var lugn, tydlig och konsekvent. 
• Planera på förhand.
• Låt barnen göra saker själva. 
• ”Tala mindre, visa mer”, det vill säga konkretisera och 

ge exempel.
• Beakta varje barn som en individ. Låt inte starka per-

sonligheter dominera situationen. 
• Uppmuntra till samarbete.
• Uppmuntra till frågor, funderingar och diskussion.
• Ge rejält med positiv respons.
• Ingrip i diskriminering och mobbning. 
• Om gruppen blir alltför bullersam kan du försöka lug-

na situationen genom att tala med låg och tyst röst.
• Tilltala barn och unga som deras åldersnivå kräver. 

Bered dig på att förklara saker och ting grundligt och 
upprepa vid behov. Se till att alla förstår anvisningarna.

• Var försiktig med ironiska och sarkastiska vitsar. Alla 
barn och unga förstår inte skillnaden mellan ironi och 
allvar.

• Motivera! Berätta till vad och varför en viss kunskap/
färdighet/metod behövs. Motivation är nyckeln till lä-
randet.

• Sörj för säkerheten! Fundera på förhand ut vilka ris-
ker och farliga situationer det finns och hur man kan 
undvika dessa.

• Anteckna programmets tidtabell. Försök hålla dig till 
tidtabellen, men kom ihåg att det ibland är mer pro-
duktivt att fortsätta med en spontan diskussion än att 
slaviskt följa programmet.

Information om hur barn och unga normalt uppför sig 
i en viss ålder finns på Mannerheims barnskyddsför-
bunds webbplats: http://www.mll.fi/se/barnets-till-
vaxt-och-utveckling/ 

Säkerhetsaspekter
Bered dig på eventuella olyckshändelser och andra pro-
blemsituationer på förhand. Fyll alltid i en säkerhets-
plan (bilaga) för klubbar och läger. En kopia av planen 
skickas till den person med vilken avtalet om frivilligar-
bete har ingåtts. Se till att läger- och klubbledarna har 
tillgång till första hjälpen-utrustning.  

Det är viktigt att läger- och klubbledarna har kontakt-
information till barnens föräldrar, så att de lätt kan 
kontakta föräldrarna i problemsituationer. 

I samband med skolbesök är det en god idé att göra 
upp en säkerhetsplan tillsammans med läraren, om 
verksamheten sker utanför skolans område. Fyll alltså 
i den bifogade blanketten för säkerhetsplanering eller 
be läraren fylla i blanketten (skolan har eventuellt egna 
krav på och blanketter för säkerhetsplanering).

Det är viktigt att alltid ha med sig en första hjälpen-väska.

Kommunikation
Det material som Forststyrelsen har producerat ska 
användas i kommunikationen. Fundera på var det lö-
nar sig att göra reklam och till vem man ska rikta rekla-
men. Vildmarksfaddrarna kommer sinsemellan överens 
om vem som sköter den regionala kommunikationen. 
Eventuella kommunikationskanaler är lokala tidningar, 
kommunens information om sommarläger, lokalradion, 
den egna föreningens webbplats och andra liknande 
kommunikationskanaler, skolornas anslagstavlor samt 
anslagstavlor i affärer/bibliotek/andra offentliga plat-
ser. Man kommer alltid överens med skolan i fråga om 
kommunikation med anknytning till klubbverksamheten.
Forststyrelsen ansvarar för den riksomfattande kom-
munikationen. Den omfattar bland annat facktidskrifter 
och Forststyrelsens webbsidor samt sociala medier. 
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Blanketter och bilagor
En vildmarksfadder skickar alla blanketter till Forststyrelsens 
jakt- och fiskeplanerare, helst per e-post (madeleine.nyman@metsa.fi).

• En verksamhetsrapport ska alltid fyllas i när en person har verkat som vildmarksfadder. Vildmarksrådgivaren sam-
manställer verksamhetsrapporten och vidarebefordrar den till Forststyrelsen.

• I samband med skolbesök kan man be läraren fylla i blanketten Lärarens respons.
• En säkerhetsplan utarbetas för ett läger eller en klubb och den ansvariga personen har planen med sig.




