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Kårpolicy för Växjö Scoutkår
Värdegrund för Växjö Scoutkår
Växjö Scoutkår är en del av den svenska och internationella scoutrörelsen och delar dess
värdegrund på nationell och internationell nivå.

Oavsett ålder och roll i Scouterna är det viktigt att återkommande reflektera över
scoutrörelsens värdegrund och de övergripande målen med vår verksamhet. Inom Växjö
Scoutkår gör vi detta genom att ta upp frågorna på ledarsamlingar och genom att ha med
det när vi planerar och genomför scoutverksamhet ute på våra avdelningar.

Scouterna gör unga redo för livet.
Vår verksamhet bygger på scouternas värdegrund, som är formulerad i scoutlagen,
scoutlöftet och scoutmetoden.

Vår uppgift som scoutledare är att ge barn och ungdomar möjlighet att utvecklas till
medmänniskor med samhällsansvar. För att vara scout måste du kunna ställa upp på vissa
grundläggande värderingar. Vi kan ha olika tro, matvanor och politiska uppfattningar, det
viktiga är att vi ställer upp på dessa grundläggande värderingar.

Scoutlagen är vår värdegrund
Scouterna är en del av en idéburen rörelse, scoutrörelsen. Vår verksamhet bygger på
värderingar och tankesätt som vi har gemensamma med scouter över hela världen.

Det vi har gemensamt med de andra cirka 38 miljoner människorna som är scouter är att vi
tycker att hur och varför vi gör saker är viktigare än vad vi gör. Grundstenarna för det vi gör
beskrivs i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden.

Scoutlagen
1. En scout söker sin tro och respekterar andras

2. En scout är ärlig och pålitlig

3. En scout är vänlig och hjälpsam

4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat

5. En scout möter svårigheter med gott humör

6. En scout lär känna och vårdar naturen

7. En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet: Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Valspråk och lösen: Var redo! Alltid redo!

Revisionsinformation: Första versionen arbetades fram av styrelsen under vintern 2020-21 och lades
fram som ett förslag från styrelsen på Kårstämman 2021.
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Scoutmetoden
Scoutmetoden är en metod för personlig och social utveckling genom att vi lär genom att
göra i den lilla gruppen, patrullen. Ett icke-formellt lärande, utformad för att ge unga
människor möjlighet att få utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar.

Scoutmetoden består av sju delar:

1. Scoutlag och scoutlöfte

2. Patrullsystemet (den lilla gruppen)

3. Lära genom att göra - Learning by
doing

4. Stödjande och lyssnande ledarskap

5. Lokalt och globalt
samhällsengagemang

6. Friluftsliv

7. Symboliskt ramverk

Scouternas värderingar
Växjö Scoutkår följer Scouternas värderingar

Vi har ingen
avbytarbänk

Vi har plats för alla i laget. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var
och en får synas och utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar

Vi har ett stort
hjärta

Scouterna är öppna för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn och
respekt.

Vi har naturen
som vardagsrum

Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete och
lösningar. Vi ser inga hinder. Vi värnar om naturen och en hållbar
utveckling.

Vi möts i världen Vi lär känna varandra och verkar för fred. Scouterna finns i hela världen.
Vi är alla olika men ändå lika.

Vi brinner Vi vill ha en bättre värld. Scouterna engagerar sig för rättvisa, miljö och
medmänsklighet. Vi bryr oss både lokalt och globalt.

Vi söker, vi leder Vi söker vägar i livet. Scouterna stödjer unga i sitt sökande efter mening
och tro. Vi låter alla välja själv.

Vi vill bli fler Vi tror på oss själva. Scouterna är viktiga för unga nu och i framtiden. Vi
ska bli fler scouter.

Ledarskap och utbildning
Växjö Scoutkår vill ge våra ledare möjlighet att utveckla sitt ledarskap genom utbildningar
och annan personlig utveckling. Vi uppmuntrar alla ledare att gå utbildningar upp till Leda
Avdelning och vi har krav på att alla ledare ska gå utbildningen Trygga Möten.

Scouternas utbildningar
Det ska alltid vara roligt och utmanande att vara ledare i Scouterna, oavsett ålder och
bakgrund. Även den vuxna ledaren ska få möjlighet att växa och utvecklas i sitt uppdrag,
bland annat genom möjlighet till utbildning.

Revisionsinformation: Första versionen arbetades fram av styrelsen under vintern 2020-21 och lades
fram som ett förslag från styrelsen på Kårstämman 2021.
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Den samlande kraften för utbildningar i Scouterna är Scouternas folkhögskola.
Folkhögskolan jobbar med att utveckla och kvalitetssäkra scouternas utbildningar. Läs mer
om vårt utbildningsutbud på Scouternas folkhögskolas webbplats.

Kursen Trygga Möten är obligatorisk
Scouterna vill ha ett samhälle fritt från övergrepp. Vi vill att alla verksamheter och möten för
barn och unga ska vara trygga och helt fria från övergrepp i alla former.  Därför är det krav på
att alla ledare genomgår utbildningen Trygga Möten » med minst de intervall som Scouterna
bestämmer.

Vision
Växjö scoutkår vill att fler barn och unga i Växjö ska få få möjlighet att uppleva scouting. Vi
ser scouting, med friluftsliv och övriga scoutmetoden, som något som kan berika alla barns
fritid.

Växjö scoutkår skall ses som en drivkraft för barn och ungdomars vistelse i skog och mark i
närområdet. Med scoutstuga och lägerområde i Stora Pene, beläget  i Naturreservatet
Hovshaga i norra delen av Växjö har vi goda förutsättningar för detta.

Kommunikation
● Kommunikationen med barnen sker främst på möten och genom deras föräldrar

● Kommunikationen med barn/ föräldrar sker främst via mejl

● Kommunikationen med ledare och kårfunktionärer sker med mejl och fysiska möten

● Vi är ärliga och öppna i vår kommunikation, även när vi har problem.

● Vi är medvetna om att information kan missförstås och är därför noga med ordval
och hur vi uttrycker oss både i tal och i skrift.

● Vi ger familjerna information i så god tid som möjligt för att förenkla deras planering.

● Vår kommunikation med omvärlden är fokuserad på att nå invånarna i Växjö, framför
allt i syfte att rekrytera både barn och vuxna till vår verksamhet.

● För kommunikation utanför de egna medlemmarna använder vi Facebook och vår
hemsida (www.vaxjoscoutkar.se).

● Kåren uppmanar alla sina medlemmar att följa scoutlagen och scoutings värderingar
även på privata hemsidor och sociala media i kårens namn.

● Kårens ledningsgrupp är kontaktpersoner för media och samhälle.

Droger, Jämställdhet
Scoutrörelsen är sedan länge tydlig med att vi tar avstånd från all droganvändning och att
jämställdhet på alla plan och sätt är en självklarhet. Samtliga aktiviteter kåren anordnar är
helt alkohol- och drogfria.

Revisionsinformation: Första versionen arbetades fram av styrelsen under vintern 2020-21 och lades
fram som ett förslag från styrelsen på Kårstämman 2021.

http://www.scouterna.se/scouternasfolkhogskola/
http://www.scouterna.se/ledarskap-och-utbildning/trygga-moten/
http://www.vaxjoscoutkar.se

