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Spårarscout i Blackebergs sjöscoutkår

VAD ÄR SCOUTING?
Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr, gemenskap, internationella möten och värdebaserat ledarskap. Vi 
kännetecknas av att vi har schyssta värderingar, att vi är engagerade, kämpar för en bättre värld och har roligt 
tillsammans. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutmetoden, scoutlagen och scoutlöftet.

Hos oss i Blackeberg kan man bli scout från och med det året man fyller 8 år. Som scout tillhör man en avdelning och är 
medlem i en patrull. Vi lär oss nya saker genom att pröva dem, istället för att läsa sig till hur man ska göra, och man 
utvecklas som människa genom att hela tiden testa sin egen förmåga. Denna metod kallar vi för ”learning by doing” 
eller ”lära genom att göra” på svenska. Infon måste ändras.

Oftast träffas avdelningen en kväll per vecka. Många gånger handlar programmet om att man ska öva sig på eller lära sig
saker som man sedan får användning för när det händer på riktigt. En av scoutings metoder är friluftsliv varför stora 
delar av scoutprogrammet är förlagt utomhus. I Blackeberg bedriver vi sjöscouting varför delar av programmet är 
kopplat till segling, båtliv och friluftsliv i anslutning till vatten.

JOLLARNA OCH SJÖBUSARNA
De yngsta scouterna i Blackebergs Sjöscoutkår kallas spårarscouter, för barn i ålder motsvarande årskurs 2 och 3. Vi har 
två spårarscoutavdelningar: Jollarna som har möten på tisdagar och Sjöbusarna som har möten på torsdagar. Vi har 
våra möten i vår scoutlokal på Holbergsgatan 125 i Blackeberg. Under tidiga hösten och på våren träffas vi på vår tomt, 
vid Mälaren, som vi kallar Warfvet.

UPPTÄCKAR-, ÄVENTYRS- OCH UTMANARSCOUTER
Våra äldre scouter heter Upptäckarscouter för ungdomar som i årskurs 4 och 5, Äventyrsscouter för de i årskurs 6-8 och 
Utmanarscouter för de i årskurs 9 till årskurs 3 i gymnasiet.

LEDARNA
arbetar alla ideellt och har inget betalt för sitt scoutarbete. Vi välkomnar varmt alla som är intresserade av att som 
ledare uppleva scouting tillsammans med barnen.

BLACKEBERGS SJÖSCOUTKÅR
tillhör riksorganisationen Scouterna med cirka 70 000 medlemmar. Blackebergs Sjöscoutkår har ca 150 medlemmar och 
leds av en styrelse som väljs av medlemmarna vid kårstämman i september varje år. 

MEDLEMSAVGIFTEN
är cirka 680:- kr per termin för scouter och 130:- för ledare. I medlemsavgiften ingår, förutom det material vi gör av med 
under mötena, också prenumeration på tidningen SCOUT samt en olycksfallsförsäkring. Vid övernattningar och utflykter 
utgår särskild avgift.

ANMÄLAN
Är du intresserad att vara med som scout eller ledare, tveka inte att gå in på scoutkårens hemsida www.blackeberg.nu. 
Under ”Kontakt” hittar du länken ”Anmälan till kölistan”. 

KONTAKT
Vill du komma i kontakt med oss så ring Gilla Kruse, 070-972 05 49 eller Magnus Lindstedt, 070-585 80 81. Du kan också 
via hemsidan hitta mailadresser för ”Allmänna frågor” och ”Kårordförande”.
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