
Minnesanteckningar Föräldramöte 

Ålems scoutkår 2019-04-03 

 

Inbjuden gäst: Linnéa Hansson Henne, Utvecklingskonsulent, Scouterna. 

 

● Linnéa börjar med en associationslek med närvarande föräldrar: Vad tänker de på 

när de hör scouting? De associationer som kom upp var bl a friluftsliv, natur, skog, 

gemenskap, läger, kamratskap. 

● Linnéa fortsätter genom att berätta för samlingen Vad scouting är? 

○ Vår vision: Unga som gör världen bättre! 

○ Hur? Vi använder oss av scoutmetodens sju pusselbitar: 

■ Patrullsystem, vi jobbar i små grupper där alla får prova på ledarskap. 

■ Learning by doing, att lära sig genom att göra och att man inte 

behöver kunna allt. I den lilla gruppen (patrullen) kan alla någonting 

och tillsammans kan vi mycket. 

■ Lokalt och globalt samhällsengagemang. 

■ Friluftsliv 

■ Stödjande och lyssnande ledarskap. 

■ Symboliskt ramverk, t ex hur vi genomför våra scoutträffar. 

■ Scoutlag och scoutlöfte. 

○ Alla som arbetar med scouting går utbildningen Trygga möten, som är en 

utbildning som handlar om att förebygga och agera mot alla former av 

kränkningar och övergrepp - fysiska och psykiska. 

 

● Malin berättar om framtiden, hur vi i dagsläget är ganska sårbara eftersom vi är få 

ledare. Malin önskar fler vuxna i kåren, vi behöver allt från fler avdelningsledare till 

“då och då -föräldrar”. Malin har sammanställt ett dokument om vad de olika rollerna 

innebär, hon är noga med att poängtera att behovet finns. 

● Närvarande föräldrar tyckte att alla föräldrar kan ställa upp varsin gång på träffarna, 

bara för att vi ska vara en extra vuxen på onsdagskvällarna. Malin sätter upp en lapp 

i stugan där man kan skriva upp sig på egenvalda datum för resten av terminen. 

Kommande termin skriver Malin ett föräldraschema, de som inte kan ska i första 

hand försöka byta med annan förälder. 

● Är man nyfiken eller intresserad av någon av rollerna är det bara att fråga. Antingen 

personligen på onsdagskvällarna eller via kårens mail. 

 
● Ålems scoutkår är i behov av följande personer: 

 
LEDARE - Ledare delas in i Avdelningsledare och hjälpledare. 
Avdelningsledare är ansvarig för terminsplaneringen och dess genomförande samt 
synkar den med övriga kår- och distrikt arrangemang. Man ansvarar för att 
verksamhetsberättelsen för avdelningen blir skriven och att närvarorapporten 
ifylls på korrekt sätt. Man samarbetar också med medlemsregistreraren för att 



kårens medlemmar ska vara aktuella. Avdelningsledaren är också den främsta 
kontakten mot föräldrarna.  
Hjälpledaren biträder ansvarig ledare på en avdelning. Är med och planerar och 
kan organisera vissa delar av programmet själv, när man känner sig mogen.. En 
hjälpledare kan också vara med tillfälligt eller ett antal möten för att stödja 
ledarna med viss programpunkt. Hjälpledare kan t ex vara förälder eller den som 
ännu inte helt tagit ställning till att gå med som ledare. 
 
AKTIVITETSFÖRÄLDER 
Träfförälder: Är med som extra vuxen under terminens ordinarie träffar och 
hjälper till med det som behövs för just det tillfället. 
Dagsförälder: Följer med på dagsaktiviteter utanför kårens närområde och bistår 
ledarna som extra vuxen i sammanhanget. Eller som funktionär på den aktivitet vi 
ska utföra. Körkort och bil är ett plus. 
Hajkförälder: Följer med som hjälpledare under hajker över en till tre dagar. 
Lägerförälder: Kan tänka sig att delta som hjälpledare under delar el hela läger 
perioden. 
 
DÅ OCH DÅ HJÄLPARE 
En då och då hjälpare ställer upp vid speciella tillfällen. Detta kan vara när någon 
av ovanstående inte har möjlighet att delta, men det kan också handla om när vi 
gör punktinsatser på stugan och dess omnejd. Sådana insatser kan handla om 
vårstädning av scoutgården, sommarstädning av stugan, enklare byggnationer till 
scoutverksamheten. 
 

● Arrangemang Information 
○ Gäddans dag 7 april klockan 10-14.  

Kåren kommer att närvara med tält, informationsmaterial och några enkla 
aktiviteter. Scouterna har ingen obligatorisk närvaro, men vill man stå en 
stund är det bara kul. 

● DM 4 maj klockan 8-15 (ca.tider), Svartbäcksmåla, Nybro. 17 scouter är 
anmälda och Fredrik kommer höra av sig till de som erbjudit sig att de kan 
köra. 

● Trollhajk Spårare 24-26 maj, Emmaboda. Malin berättar om hur dagsschemat 
ser ut under de tre hajk-dagarna. Vi kommer kontakta de föräldrar som efter 
anmälan visat intresse på att delta på ett eller annat sätt. Sista 
anmälningsdagen är 17 april. 



● Pingstläger för Upptäckare i Lessebo 7-9 juni. Vi har blivit inbjudna av 
Lessebo scoutkår att delta i deras 40 årsjubileum av detta Pingstläger. Vi har 
lämnat en intresseanmälan och återkommer när vi fått mer information. 

 

● Skjort- och tröjbeställning. 

Kåren kommer göra en gemensam beställning för de som är sugna på nya 
scoutkläder. Mått-tabell för de olika storlekarna finner ni på respektive hemsida. 

● Scoutdräkten (skjorta, t-shirt el piké) beställer vi från www.scoutshop.se  
● Kårens profilkläder (t-shirt, munkjacka, träningsjacka, ryggsäck mm) beställer 

vi från Spreadshirt via vår egen hemsida https://alem.scout.se/for-
scouter/profilklader/  

● Kåren erbjuder också ett startpaket med märken (nationella, eu, 
världsförbund, lokalt, regionalt, åldersgrupp, patrull) tillsammans med kårens 
scarf för 70:- 

 

OBS!  

Eventuella beställningar görs till kårens e-post: alemsscoutkar@hotmail.com senast 
söndagen den 14 april. När beställningen är skickad får ni ett mail om betalning till kårens 

bankgiro. Var noga med ange namn, artikel, storlek. 
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