
 

 

 

 

 

Information till föräldrar om Kristina 

Scoutkår 2020 

 
Välkomna till Kristina Scoutkår. 

 

Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med 

andra i en stor internationell gemenskap och samtidigt växa som människa. Det finns 40 

miljoner scouter världen över, ca 70 000 i Sverige. 

Scouternas aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara 

delaktiga utifrån sina egna förutsättningar. I Scouterna får du lära dig genom att göra och 

du växer genom utmaningar. Du får utveckla och leda, både dig själv och andra. Vi har 

naturen som vardagsrum och vi utmanar oss själva genom att göra saker i nya miljöer på 

nya sätt. 

Scouterna kämpar för en bättre värld där alla är lika mycket värda. Våra medlemmar 

uppmuntras att påverka vad som händer i samhället, både i området där de bor och i 

världen. 

Scouterna finns till för och leds av unga, med stöd av vuxna. 

Vår verksamhet bygger på värderingar som i grund och botten handlar om att vara en 

schyst kompis och medmänniska. Scouterna välkomnar alla barn och unga, vi har ingen 

avbytarbänk.  

 

Kristina Scoutkår är en av 1100 scoutkårer i Scouterna, som är riksorganisationen för 

scouting i Sverige. Gemensamt för alla kårer är att vi delar samma värderingar, som att 

alla får vara med och vi är schysta kompisar. Vissa scoutkårer i Sverige tillhör ytterligare 

en scoutorganisation för att de jobbar med någon profilfråga, tex, scouting på religiös 

grund. Kristina Scoutkår tillhör endast Scouterna, och är religiöst och politiskt obunden.  

 

På mötena håller vi till i vår lokal Loftboden på Kanalgatan 35 eller ute, och då träffas vi 

vid Strömsbergsskogens Norra Parkering.  

Vi har 4 olika avdelningar beroende på ålder: 

Spårarscouterna Flygarna är för scouter i åk 2 och åk 3, och träffas måndagar 18.00-

19.30. 

Upptäckarscouterna Musketörerna är för scouter i åk 4 och åk 5, och träffas på onsdagar 

kl 18.00-19.30.  

Äventyrarscouterna Stigfinnarna är för scouter i åk 6 till åk 8, och träffas på tisdagar kl 

18.00-19.30. 

Vi har även Utmanarscouter för scouter åk 9->. Kontakta oss om du är intresserad av det. 

 

Vi gör ett program varje termin som visar var vi träffas. 

På mötena gör vi olika saker i scoutings anda. Vi lär oss saker om oss själva, vår natur, 

friluftsliv, säkerhet samtidigt som vi leker en hel del. 

Ofta delar vi upp scouterna efter ålder och erfarenhet så att de får utmaningar hela 

tiden. 

 

Ansvariga ledare för avdelningarna är: 

Spårare (åk 2-3): Urban Ek 070-140 30 09 

Upptäckare (åk 4-5): Anna-Clara Sjöström 070-363 24 92 

Äventyrare (åk 6-8): Håkan Rehn 070-833 83 97 

Utmanare (åk 9->): Philip Lundblad 076-006 51 96 

 



 

 

 

 

 

Här kommer några saker som är bra att veta och tänka på: 

• Vissa veckor har vi andra tider eller samlingsplatser. Titta noga på 

terminsprogrammet. 

• Vi är ute så ofta vi kan på mötena, så barnen skall alltid ha kläder för att kunna 

vara ute.  

• Ring eller maila till någon av ledarna om barnen inte kan komma. Det underlättar 

mycket för oss om vi vet vilka som kommer eller inte på mötena. 

• ”Vem är du-lappen” som scouterna får med sig hem första mötet är viktigt att 

fylla i. Det är viktigt för oss att veta var vi kan få tag i föräldrar, och om barnen 

har allergier, eller annat som är bra för oss att veta. Uppgifterna hanteras 

självklart bara av oss ledare och sprids inte vidare. Är det något ni är osäkra på 

om vi behöver veta eller inte vill skriva på lappen kan vi prata med någon av oss 

ledare i stället. 

• Titta gärna på vår hemsida www.kristinascoutkar.se där vi lägger ut en del 

information. Vi har även en Facebook-sida där en del information läggs ut. 

 

De barn som är nya i scouterna får självklart prova på några gånger utan att det kostar 

något, men från och med fjärde tillfället barnet är med registrerar vi barnet som medlem, 

vilket också innebär att man får betala medlemsavgift. Avgiften är 195 kr per termin 

(2020), och faktureras från Scouterna centralt. Detta är viktigt för att försäkringarna 

som finns för verksamheten skall gälla.  

På hajker tar vi ut en avgift, som täcker mat och ibland resa. I övrigt ha vi inga avgifter 

för att vara med. 

 

Scoutdräkten är en del av scoutings identitet.  

Den traditionella scoutdräkten består av scoutskjorta, halsduk och sölja. På scoutskjortan 

syr man fast märken som visar vad man tillhör (kår, avdelning mm), och vad man har lärt 

sig och upplevt inom scouterna. 

Som alternativ till scoutskjortan kan man använda scout-tshirt med halsduk och sölja. Den 

är också officiell scoutdräkt. På den syr man inte fast märken. 

Scoutdräkt finns på scoutshop.se och där kan man beställa själv.  

Beställer man senast 5 oktober gör kåren en gemensam beställning, och då tillkommer ingen 

fraktkostnad. 

Kårhalsduk får Spårarscouterna under sitt första år i en ceremoni och behöver inte köpas. 

 

Våra intäkter får vi genom att vi arbetar med att bygga upp och städa DreamHack, samt 

vägstäd en gång på våren. Det är viktigt att föräldrar och andra vuxna hjälper till, för det 

är viktiga intäktskällor för kåren. 

 

Vi behöver hjälp av föräldrar för vissa saker. Blir vi många barn kan vi behöva någon vuxen 

som stannar under mötet och hjälper till med en del praktiskt. Sedan behöver vi hjälp med 

skjuts ibland vid studiebesök, hajker etc. Sedan behöver vi hjälp i samband med hajker och 

läger att ta hand om utrustning efteråt. 

Vill man som vuxen engagera sig mer finns det stora möjligheter. Prata med någon av oss 

ledare i så fall. 

 

Tveka inte att fråga oss ledare om det är något ni undrar över, eller om ni har några 

synpunkter. 

 

/Ledarna 

http://www.kristinascoutkar.se/

