
 
 

 
 

 

Information till Avdelningen Bävrar  
 
Scoutmöten 
Scoutmöten hålls på Vårdkasen om inget annat meddelas. Kontrollera 
programmet på Barkarby Skälbys hemsida under respektive avdelning. 
Information om speciella mötet eller krav på att scouten har med sig viss 
utrustning sker med mailutskick. 
 
Se till att din scout har kläder för att kunna vara ute varje gång, glöm inte 
reflex. Ta med ryggsäck med vattenflaska med vatten och en ficklampa.  
 
Lämning och hämtning 
Lämna och framförallt hämta ditt barn uppe vid Vårdkasen detta för att ledarna skall se att barnet kommer 
iväg ordentligt och inte bara “försvinner”. Det ger också möjlighet till ledare och förälder att byta några ord 
om något har hänt på mötet som behöver kommunicera om.  
 
Mailutskick 
Du som förälder bli upplagda till maillistan utifrån er anmälan. Om du vill anmäla annan mailadress eller 
om det är annan vuxen som också vill få information om vad som händer registrerar du det på Bärarnas 
avdelningssida.(Avvanläman till mailutskick sker längst ned i mailet.) 
 
Vill du maila till ledarna bavrarna@bask-scoutkar.se 
 
Facebook 
Anmäl er gärna till Barkarby-Skälbys facebookgrupp så får du se lite vad som händer i kåren. Här lägger 
ledarna ganska ofta upp bilder från möten, hajker, läger och tävlingar. Det är därför viktigt att du meddelar 
ledarna om ditt barn inte får synas på bild.  
 
Ideellt arbete och ledare 
Ledarna ställer upp ideellt och det innebär att de lägger tid på att planera, förbereda och genomföra alla 
möten samt en del administration så som mail och närvaroregistrering m.m.på sin fritid. Du kan underlätta 
för dem genom att snabbt svara på mailutskick från ledarna. Exempelvis frågor om deltagande på hajk 
och liknande. Du är också expert på hur ditt barn reagerar i olika situationer. Kommunicera med ledarna 
om det finns speciella behov eller situationer som du tror kan vara bra för ledarna att känna till om ditt 
barn. 
 
Föräldraengagemang  
Som förälder till en scout förväntas du bidra till Barkarby Skälby Scoutkår genom att: 

● stå ett pass på Valborg och delta på en fixardag  
● baka till Valborg 
● delta på föräldramöte 
● hjälpa till på hajk om det behövs 
● vara tillgänglig och beredd att hämta ditt barn på hajk om denne inte vill vara kvar 



 
 

 
 

 
 
Arbetsgrupper 
Är du intresserad av att stötta kåren lite mer är du välkommen att bidra genom att engagera dig i en av 
kårens arbetsgrupper. Hör då av dig till styrelsen; styrelsen@bask-scoutkar.se. Det finns arbetsgrupper 
för lokal, uthyrning, event, IT, material (tält och liknande), valborg, utbildning och rekrytering.  
 
Scoutskjorta och halsduk 
Vid julaslutningen första terminen får scouterna tyg till en halsduk + märke (som sys fast på snibben) med 
sig hem. Tyget behöver fållas i kanten och märket sys fast. Sölja gör scouterna vid ett möte på första 
terminen. Missar man tillfället när tyg och märke delas ut, fråga efter det från närmaste ledare. Om det 
finns material för sölja kan du också få det annars får ni beställa en sölja i scoutshopen. 
 
Scoutskjortan beställs också i scoutshopen (www.scoutshop.se). Scoutskjortan kostar ca 300 kr.  Gå 
gärna ihop med annan förälder så kan ni dela på packavgiften. Man behöver inte beställa scoutskjorta det 
första man gör utan kan först försäkra sig om att ens barn vill gå kvar i scouterna. Skjortan är dock en 
viktig del av vår utrustning och vi kommer att trycka på att det är viktigt att skaffa en. Det är där vi fäster 
alla våra märken som utgör grunden till scouternas symboliska ramverk. Ibland finns begagnade skjortor 
till försäljning. Brukar läggas ut i Barkarby skälbys facebookgrupp. Inte så dumt med tanken på att man 
får ned priset och värnar om miljön. 
 
Märken 
Din scout kommer att få olika märken under sin tid som scout. Var på skjortan dessa skall sättas går att 
hitta information om på scouternas hemsidan. Sök på “Märkbart” på scouternas hemsida.  
 
När scouten byter till större skjorta sprättar man bort märkena och syr fast dem på nästa skjorta. Det är 
därför märkena inte går att stryka fast.  
 
Medlemskap 
Terminsavgiften i Barkarby-Skälby Scoutkår är för närvarande 400 kr för scouter (men blir 500 kr till 
våren) och 100 kr för ledare per termin. Fakturering sker en gång per termin från förbundet Scouterna.  
 
Av avgiften går 90 kr till försäkring och medlemskap i scouterna och 15 kr till Birka scoutdistrikt. 100 kr 
per termin går till material för avdelningen och 195 kr går till övriga kostnader i kåren. Kostnad för 
deltagande i hajk och läger tillkommer.  
 
När ett barn eller ledare slutar anmäls detta till avdelningens ledare och kårens sekreterare 
(sekreterare@bask-scoutkar.se).  
 
På scouterna försöker vi hålla så låga avgift som möjligt för att så många som möjligt ska kunna delta. På 
www.scouterna.se kan man söka stöd från scouternas stödfond. Där går det att söka ekonomiska och 
materiella bidrag.  
 
Varmt välkommen till Barkarby Skälby Scoutkår önskar styrelsen! 
 

http://www.scoutshop.se/
mailto:sekreterare@bask-scoutkar.se
http://www.scouterna.se/


 
 

 
 

 

Program Hösten 2018 
9/10 Höstlov – inget scoutmöte 

5/11 Nya bästa kompisar! Lära känna varandra 

12/11 Tillverka sölja 

19/11 Utbildning i scoutmetoden för ledare – inget scoutmöte, bara  ledare 

26/11 Hur lång är en arm? 

3/12 Vem törs gå i mörkret? Mys runt elden. 

10/12 Jultrevligheter! Sista avdelningsmötet för hösten 

11/12 Kårens julavslutning – scouter, föräldrar, syskon, far- och 

morföräldrar är välkomna! 

17/12 Utbildning Trygga möten – för ledare 

  

Våren 2019 
13/1 Kåruppstart för ledare, funktionärer och äldre scouter. Planerar gemensamma aktiviteter vår, 

information och utveckla kåren 

14/1 Planera vårterminen – ledarträff 

21/1 Första scoutmötet 

 


