
 

 

Verksamhetsplan 2021 
Om Växjö Scoutkår 
Växjö Scoutkår bildades 1911 och är en av Sveriges äldsta scoutkårer. Vi firar i år 110 år 
som scoutkår. Vi bedriver verksamhet i scoutlokalen på Bergendalska gården och i vår 
scoutstuga i Stora Pene. Växjö Scoutkår ingår på nationell nivå i Scouterna och på regional 
nivå Dacke Scoutdistrikt. Vi följer deras visioner och inriktning för verksamheten samt deltar i 
deras  arrangemang och möten.  

Avdelningar 
Växjö Scoutkår ska ha verksamhet för barn från 8 år med minst en avdelning i  varje 
åldersgrupp (Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare). Vi uppmuntrar scouter i 
Roverålder att fortsätta som scouter.  

Spårare, Upptäckare och Äventyrare ska ha veckovisa möten med start i september och 
terminsavslutning i början av juni. Utmanare och Rover planerar sin egen verksamhet.  

Avdelningar för Spårare, Upptäckare och Äventyrare ska ha minst tre ledare. Scouterna ska 
uppleva en kunskapsstegring under sin tid i scouterna. Varje termin ska innehålla minst två 
temaveckor där avdelningarna har möten på samma tema.  

Styrelsen 
Styrelsen har normalt styrelsemöte en gång i månaden. Poster som inte väljs på kårstämma 
fördelas vid konstituerande möte. Styrelsens möte följer fast agenda. Kallelse till 
styrelsemöte skickas till alla ledare och funktionärer i kåren. Styrelsemöte ska protokollföras 
och protokoll görs tillgängliga för alla ledare och funktionärer efter justering. Underskrivet 
pappersoriginal förvaras i  kårens arkiv/kommunarkivet. 

Ledare och funktionärer 
Ledare och funktionärer arbetar efter kårens befattningsbeskrivningar. Kåren erbjuder 
ledaraktiviteter och utbildningar, såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Ledarna 
ansvar för barn och ungdomsverksamheten. Funktionärerna står för kårens drift, underhåll 
och gemensamma aktiviteter för hela kåren. Ledare och funktionärer ska vart tredje år visa 
upp utdrag ur belastningsregistret för de av styrelsen utsedda personerna.  

Scouterna och deras föräldrar  
Vårt mål är att engagera scouternas föräldrar i vår verksamhet så mycket som möjligt. Det 
finns möjlighet att engagera på olika sätt. Vi erbjuder varje termin ett föräldramöte. 
Föräldramötet på hösten genomförs utan scouter på BG och på våren sker det på Pene med 
scouterna. På detta sätt blir föräldrarna delaktiga i sina barns verksamhet. Vi tar även hjälp 
av föräldrarna med städning av scoutlokalen på BG. 

Kommunikation 
Kåren använder Google G-Suite  för dokument, mejl mm. Alla funktionärer och ledare har 
konto och mejladress. Facebook används för att visa upp och marknadsföra vår verksamhet. 
Avdelningar och arbetsgrupper uppmanas att lägga ut bilder och information. 
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Kårens hemsida ska fungera som informationskanal för blivande medlemmar. Där ska finnas 
information om funktionärer, program och anmälningsformulär.  

Scoutnet är scouternas medlemsregister som hanteras av kårens funktionärer. Där finns 
möjlighet att skapa mejl-listor för utskick till olika grupperingar. Kåren kommunicerar med 
sina medlemmar fyra gånger om året med ett nyhetsbrev.  

Läger 
Kåren erbjuder scouterna att åka på sommarläger. Vi följer en cykel av fyra år där vart fjärde 
år är nationell jamboree, vartannat år distriktsläger och vart fjärde år kårläger.  Vi 
uppmuntrar också våra scouter att delta i internationella läger och arrangemang 

Kårens lokaler 
● Stora Pene: Vi bedriver vår verksamhet under sommarhalvåret i ett naturskönt 

område som heter Stora Pene, beläget vid Helgasjön. Området är beläget i 
Naturreservatet Hovshaga.  

● BG: Under vinterhalvåret  bedriver vi vår verksamhet på Bergendalska gården (BG) 
inne i stan. .  

Utbildning 
Kåren uppmuntrar ledare att genomgå utbildning, minst till och med “Leda avdelning”. 
Utbildningen “Trygga möten” är obligatorisk för alla i kåren som är i kontakt med scouterna, 
enligt vad scouterna centralt beslutat. 

Rekrytering och utveckling 
Rekrytering av nya scouter sker i huvudsak inför höstterminens start via vår Prova på dag 
en söndag i början av september ute i Stora Pene. Annonsering på Facebook och ibland 
även i lokalmedia används för att locka besökare. I mån av tid genomförs skol-rekrytering 
ofta med stöd av Scouternas konsulenter. Kåren försöker också delta i arrangemang  med 
koppling till vår verksamhet, till exempel Naturens dag som Växjö kommun anordnar.  

Kårutveckling sker löpande genom styrelsen och vid planeringsmöten. Scouternas 
konsulenter kan användas vid större projekt. 

Kårpolicy 
Styrelsen har under 2020 arbetat fram en kårpolicy som beslutas på kårstämman.  

Krisplan 
Kåren har en uppdaterad krisplan. 

Aktivitetsplan 2021 
En aktivitetsplan med projekt och aktiviteter tas fram inför terminsstart och uppdateras 
löpande.  
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