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Ledarprogram VT 2020 

Terminens märken: 

Min röst 

Matettan 

Djurspår 

Naturligt till andraåringarna 

 

Hajkplanering måndag 2/3 hos Per, Styrmansvägen 15. 
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15/1 Pyssel 

• Överhandsknop 

• Överhandsknop i åtta 

• Skotstek 

• Råbandsknop 

• Dubbelt halvslag 

• Dubbelt halvslag om egen part 

Överkurs: Pålstek 

Prova: 

• Raksurrning 

• Kryssurrning 

• Vinkelsurrning 

• Trefotssurrning 

 

Att ta upp på avslutningen: 

Lista på vilka märken våra scouter redan har 

Dela ut programlappar 

Förberedelser: 

Skriva ut programmet 

Ta med en ”pratstav” 

Föräldrainfo: 

Skicka ut terminsprogram 
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22/1 Vem bestämmer? 
 

Demokrati:  

Vem bestämmer?  

Arbetsböckerna 

 

Free Being Me:  

En kruka med guld 

Att ta upp på avslutningen: 

- 

Förberedelser: 

Ta med arbetsböckerna för Demokrati 

Föräldrainfo: 

- 

 



Uppdaterad: 2020-01-14 

29/1 Massor av saker 

Gå igenom första förbandlådorna. Testa allt som skall slängas. 

Gå igenom Trangiaköken 

Gå igenom fotogenlyktor 

Att ta upp på avslutningen: 

Vad jag gör med inköpslistorna och att styrelsen bestämmer om vi får köpa 

Förberedelser: 

Samla ihop Trangiakök 

Inhandla reservdelar Trangia till nästa möte 

Inhandla reservdelar till fotogenlyktor till nästa möte 

Tvål 

Handduk 

Föräldrainfo: 

- 
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3/2 Mera pyssel 

Fixa första förbandlådorna. 

Fixa Trangiaköken 

Fixa fotogenlyktor 

Allemansbingo 

Ev. chiffer 

Att ta upp på avslutningen: 

Badmötet 

Förberedelser: 

Tag med reservdelarna 

Tvål 

Handduk 

Föräldrainfo: 

- 
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12/2 Alla är lika viktiga 

Föräldrainformation 

Föräldrainformation om programmet.  

• Simning 

• S:t Georg 

• Valborg 

• Hajk 

• Läger 

Per förklarar varför vi gör det vi har planerat. 

 

Scoutmöte: 

Start ute i 15-30 minuter 

Demokrati:  

Alla är lika viktiga  

Arbetsböckerna 

 

Free Being Me:  

Skönhet runt om i världen 

 

Att ta upp på avslutningen: 

- 

Förberedelser: 

- 

Föräldrainfo: 

- 
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16/2 Bad i Torvalla simhall 

Bad i Torvalla  2018-02-10  

Vi samlas 11:15,  

Badtid 11:30 – 13:00,  

Tvätt, Bastu, Påklädning 13:00 – 13:20,  

Avslutning 13:20 – 13:30.  

Medtag badkläder, handduk och hänglås. Avdelningskasan betalar inträde, 10 kr för 

scouter, 60 kr för vuxna.  

Stannar på land idag ? 

Namnlistor utskrivna. Att delas ut till ev kontrollanter av simproven.  

 

Nyckel till 'massomklädningen brukar man kunna få låna i kassan när man kommer 

dit om ingen hunnit före. 

Det är alltid uppskattat med lektid i stora kalla eller mellan lite varmare.  

Alltså bör det framhållas att det viktiga är att leka och ha roligt så att alla dyker upp 

Simproven är bara prio två men peppas på plats att iaf försöka en bit. 

Att ta upp på avslutningen: 

Räkna in alla 

Förberedelser: 

Extra närvarolistor 

Föräldrainfo: 

Skicka ut info 
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19/2 Möss och förebilder 

Demokrati:  

Förebilder  

Arbetsböckerna 

 

Free Being Me:  

Sagan om Millie 

Ett lyckligt slut 

 

Att ta upp på avslutningen: 

- 

Förberedelser: 

Skriv ut Millie på A1 eller A0 

Föräldrainfo: 

- 
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26/2 Sportlov 

Föräldrainfo: 

Skicka ut info om sportlovsvandring 
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4/3 Våra sinnen 

• Känsel 

Identifiera saker i påse 

 

• Smak 

Kryddor 

Matvaror 

 

• Lukt 

Kryddor 

Ofarliga kemikalier 

 

• Minne 

Kims spel 

 

Att ta upp på avslutningen: 

- 

Förberedelser: 

Påsar 

Föräldrainfo: 

- 
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11/3 Äventyr i Skogen 

Vi går till Kvarnängen eller fågeldammarna och upptäcker naturen 

 

Att ta upp på avslutningen: 

Pricka av att alla är med hem 

Förberedelser: 

Skriva ut extra deltagarlistor 

Plastpåsar för diverse fynd 

Inga pinnar! 

Föräldrainfo: 

Kläder för att leka i skogen 
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18/3 Valdag 

Patrullerna röstar på programförslag att nominera till avdelningsvalet 

Avdelningen röstar på de nominerade förslagen 

Vad behöver vi förbereda till nästa möte? 

Att ta upp på avslutningen: 

Hur var det att rösta? 

Hur känns det att inte få sin vilja igenom? 

Varför måste man acceptera valresultatet? 

Förberedelser: 

Skriva ut programförslagen 

• Baka på en pinne, t.ex kanelbulle 

• Knop och pyssel 

• Vandring 

• Fixa fotogenlyktor 

• Sätta upp vindskydd 

• Eget förslag 

Föräldrainfo: 

- 
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25/3 Scouternas eget möte 

Det program som vann förra veckans omröstning 

 

Att ta upp på avslutningen: 

Hur kändes det att få bestämma programmet? 

Hur känns det för de som röstade på något annat? 

Förberedelser: 

Enligt beslut på förra mötet 

Föräldrainfo: 

- 
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1/4 Brobygge i Svartbäcken 
Närvarokontroll, regler vid avslutningen, uppställning och upprop innan någon åker hem. 

Vad är kvicklera? 

Hur surrar man? 

Bygga broar 

Räkna in alla scouter 

 

Förberedelser: 

Meddela Äventyrarna 

Sisal i stora mängder 

Fotogenlyktor 

Plastpåsar 

Handdukar 

Städning: 

Veckan efter 

 

Föräldrainfo: 

Plats 

Inte åka innan alla scouter är inräknade 

Extra strumpor 

Lämpliga kläder 

Skydd för bilen (leriga blöta barn) 
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8/4 Påsklov 

Föräldrainfo: 

Skicka ut information om påsklovsvandring 
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15/4 Teater i Finkskogen 

Teater på temat Demokrati 

 

Att ta upp på avslutningen: 

Ev. sjunga 

Förberedelser: 

Sångböcker 

Föräldrainfo: 

- 
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22/4 Skattjakt 

Free Being Me: 

Må bra – skattjakt 

Du är min stjärna 

Att ta upp på avslutningen: 

Hur man uppför sig på S:t Georg 

Förberedelser: 

- 

Föräldrainfo: 

- 
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23/4 S:t Georg 

Förberedelser: 

Beställ märken 

Föräldrainfo: 

Skicka ut information 
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29/4 Koka soppa på skogen 
Soppa på brännässlor, granskott och vad annat ätbart vi hittar i skogen. 

Baka bröd? 

 

Att ta upp på avslutningen: 

Lägerbålsprat: Vad händer på lägret 

Avslutning FBM med samtal runt mobbning 

Dela ut Matettan 

 

Förberedelser: 

Köpa vad som behövs för bröd. Buljong, grädde 

Gryta, Murikka med hål för kedjaor 

Trangiakök, T-sprit 

Tejp, Plastpåsar 

Städning: 

Diska 

Föräldrainfo: 

Inbjudan till detta och återstående möten 
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6/5 Hur gör man när man åker på en hajk? 
Vi sätter upp ett tält (SAS tar med tält?) och startar grillbädden och gör krabbelursmet 

Vi kryper in i tältet och ledarna berättar hur vi brukar göra, krabbelurer steks samtidigt 

Tödde och Mödde kommer på besök (??? som slarvig scout, ??? som ordentlig) 

Per läser saga 

Ut ur tältet 

Krabbelurer äts och vi sjunger  

 

 

Förberedelser: 

Hämta tält 

Köpa ingredienser till krabbelursmet 

Bleck att lägga krabbelurer i 

Vattendunkar 

Kåsor 

Städning: 

Packa ihop tält och lägga tillbaka det i Svartbäcken 

Diska 

Föräldrainfo: 

- 
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13/5 Restaurang Finkskogen, ett familjeäventyr 
Glöd och Aska: Glödbakade rotfrukter, Chokladkaka i blomkruka 

Panna: Tortillabröd, Grönsaks- och kycklingfajitas 

Gryta och Spett: Sockerkaka i gjutjärnsgryta, minipizzor på spett, pinnbröd (jäsbröd också?) 

Dukning: Fixa en fin matplats och serveringsplats 

Äta tillsammans med föräldrarna 

 

Förberedelser: 

Recept 

Inköp av mat 

Massor av ved 

Städning: 

Diska 

Plocka 

Städa 

Sopsäck 

Föräldrainfo: 

Inbjudan till middag 

Allergier? 
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16-17/5 Hajk 
59N 9´ 59” 18E 20´23” 

Eget detaljprogram som planeras i början av mars 
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20/5 Rep och linbana 
Hur fungerar knutar? 

Hur spänner man rep? 

Att ta upp på avslutningen: 

Nästa gång 

 

Förberedelser: 

Rep, block, taljor, plastpåsar, handduk 

Repkassen 

Sisal 

Handdukar 

Hushålspapper 

Fryspåsar 

Städning: 

Tvätta och torka rep 

Kransa upp rep och lämna tillbaka dem till Svartbäcken 

Föräldrainfo: 

Förvarna föräldrar om leriga barn i bil, extra strumpor 

Tag med några plädar att vira in blöta scouter i 
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27/5 Kniv, yxa och såg 
Hantera Kniv, Yxa, Såg, Sax 

Bära, Lämna över, Vårda, Bryna, Ansvar 

Demo av Lie, skära, liesticka, röjsåg och annat spännande 

 

Att ta upp på avslutningen: 

Sjunga 

Reflektion över terminen 

Vad händer på ett läger? 

 

Förberedelser: 

Tag med första förband, knivar, yxor, sågar och annat roligt 

Städning: 

Sopsäck 

Föräldrainfo: 

Mejla att vi gärna ser många föräldrar och att scouterna INTE ska ta med sig verktyg 

själva. 
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3/6 Terminsavslutning 
Uppdelning i patruller 

Tårta på färdiga tårtbottnar, sylt. 

Skaka grädde 

Dekorationer, strössel och annat roligt 

Saft 

Kalas! 

 

Att ta upp på avslutningen: 

Insamling av kramar 

 

Förberedelser: 

Inköp 

Byttor att skaka grädde i 

Köksredskap 

Tallrikar, muggar 

Vattendunkar 

Städning: 

Diskning 

Föräldrainfo: 

Allergier? 

 


