
Scoutlagen 

Scoutlagen är internationell och anpassad till varje 

lands religion. 
 

Den svenska scoutlagen har följande ordalydelse 

 

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. 

 

Hur Ditt barn går med? 
 

Det år man fyller 5 år kan barnet gå med i Enköpings 

Scoutkår. 
 

5 - 7 år Bäverscout varannan söndag kl. 10.00      

8 - 9 år Spårarscout torsdag kl. 18.00 

10-11 år Upptäckarscout onsdag kl. 18.30 

12-14 år Äventyrscout tisdag kl. 18.30 

15-18 år Utmanarscout torsdag kl. 19.00  

Vuxna    Roverscout (här är du/alla välkomna att 

hjälpa till) 

 

Kostnader 
 

Barnet får gratis prova på scouting  

under 3 scoutträffar! 

 

Vår medlemsavgift är 550 kr/termin, Bäver 400 kr 

I medlemsavgiften ingår en kollektiv 

olycksfallsförsäkring och tidningen ”Scout”. 

Tidningen utkommer med 6 nummer om året. 

 

Förutom medlemsavgiften tillkommer kostnader för 

läger och övernattningar (hajker). Även du som 

förälder är välkommen att delta på hajkarna. 

 

En hajk kan kosta ca 100 kr för mat och 

programmaterial. Ett sommarläger brukar vara en 

vecka och kostar ungefär 2000 kr. 

 

Andra kostnader är t.ex. scoutskjorta och vissa 

märken. 

 

En bäverscout kräver ingen annan utrustning än 

vanliga friluftskläder. Scouthalsduk får barnet/scouten 

av scoutkåren. 

 

Ju äldre scouten blir, desto bättre friluftsutrustning 

behövs. Från ungefär 10 års ålder sker de flesta hajker 

utomhus. Scouten behöver en rejäl sovsäck, ett 

liggunderlag, ett par vandringskängor/stövlar och 

ryggsäck med avbärarbälte. 

 

Hör efter med avdelningsledaren om du saknar 

utrustning! 

 

Enköpings scoutkår 

Har f.n. ca 110 medlemmar och driver 

ungdomsverksamhet i åldrarna 5-18 år.  

Scouterna som vi tillhör har ca 70 000 medlemmar. I 

hela världen finns ca 30 miljoner scouter! 

 

 

Enköpings Scoutkår kontakter 

Mikael Fregelius, ordf. 076 663 4516  
Andreas Jonsson, v. ordf 070 316 7677  
Alexandra Fregelius, kassör 070 446 1982 

 

Hemsida: www.enkopingscout.se 
 

 

Bra att veta 

om scouting och vår 

scoutkår 
 

2011 fyllde vår kår 100 år. 

Vi är stolta att ha en verksamhet som riktar sig mot 

barn från 5 år och uppåt.  

 

Vår fina scoutstuga finns på  

Stockholmsvägen 38 i Enköping. 

En skylt med texten scoutstugan gör det lätt att hitta. 

 

Du hittar oss även på internet: 

www.enkopingscout.se 
 

Vad är scouting 

Den här broschyren kommer att besvara dina frågor 

om scouting och vår scoutkår. 

http://www.enkopingscout.se/
http://www.enkopingscout.se/


 

Det finns två sätt att se på scouting. Barnets/scoutens 

perspektiv handlar om lek och äventyr. I scouterna får 

han/hon vara ute i naturen och lära sig nya saker. 

Barnet får leka och ha kul tillsammans med både 

gamla och nya kompisar. 
 

Ur föräldrarnas synvinkel är det allt detta och mycket 

mer! Barnet/Scouten får lära sig att ta hänsyn och 

respektera andra, hjälpas åt, visa respekt för naturen 

och utveckla sin egen personlighet. 
 

I och genom scouterna kommer ditt barn/scouten att 

få många fina minnen och erfarenheter. 
 

I Scouterna kan man göra nästan vad som helst. En 

filmkväll, paddling eller ett besök på tivoli är 

scouting, när vi gör det på vårt sätt… med 

scoutmetoden! Metoden består av sju delar som alla 

bör ingå i en scoutaktivitet. 
 

Scoutmetodens sju delar utvecklar unga  
 

1.  Scoutlag och scoutlöfte 

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en 

schysst kompis och medmänniska. Vi arbetar aktivt 

med våra värderingar genom att hela tiden diskutera 

och tillämpa dem i olika sammanhang. 
 

2. Patrullsystemet 

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, 

patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I 

patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra, 

visa hänsyn, respektera sig själva och omgivningen. 
 

3. Lära genom att göra - Learning by doing 

Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, 

gör att scouterna hela tiden lär sig nya saker. Genom 

att tänka igenom och diskutera vad som gått bra och 

vad som gått dåligt utvecklas scouternas kreativa 

förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något 

som de har nytta av resten av livet. Dessutom är det 

roligare att få göra saker själv än att bara titta på. 
 

 

 

4. Symboler och ceremonier 

En viktig del i vår verksamhet handlar om att skapa 

andningshål där scouterna får tid för lugn och 

eftertanke. Det kan till exempel vara att patrullen 

samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur 

deras dag har varit. De här stunderna skapar 

tillhörighet, trygghet och gemenskap. 
 

5. Friluftsliv 

Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. 

Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar 

utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på 

prov. Genom att vara ute lär sig scouterna också hur 

viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för 

miljön. 
 

6. Lokalt och globalt samhällsengagemang 

Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som 

händer i samhället, både i området där vi bor och ute i 

världen. Genom det lär sig scouterna kämpa för en 

bättre värld där alla människor är lika mycket värda 

och mår bra. 
 

7. Stödjande och lyssnande ledarskap 

Scouterna finns till för och leds av unga med stöd av 

vuxna. Scoutledarnas roll är att alltid finnas till hands, 

lyssna och stötta när det behövs. De ska skapa 

förutsättningar för och uppmuntra till utveckling och 

engagemang. 

 

Scouterna 

Scouternas verksamhet är öppen för alla oavsett 

etnicitet, religion, kulturell-eller social bakgrund. 
 

Scouterna, som har en demokratisk grundsyn, är 

partipolitisk fritt och tillåter ej partipolitisk påverkan, 

men ser politisk medvetenhet hos medlemmarna som 

angelägen. 

 

 

 

 

 

När du är scoutförälder…. 
 

Naturligtvis vill du att ditt barn ska få ut mesta möjliga av sin 

fritid. 
 

Enköpings Scoutkår är en ideell förening. Det innebär att alla 

ledare och övriga som håller igång verksamheten gör detta 

oavlönat och på sin fritid. Vi har ingen avlönad personal! 
 

Scouting motsvaras närmast av teambuilding i arbetslivet. Med 

dina insatser i kåren ingår du i samma team som ditt barn och visar 

för barnet att detta är viktigt. Eller som det heter: Barn gör som 

vuxna gör, inte som de säger. 
 

Därför: 

När ditt barn är medlem i Enköpings Scoutkår är det ett önskemål 

att en vuxen anhörig till barnet gör insatser i Kåren. OBS! Det går 

lika bra med mor- och farföräldrar eller andra vuxna. Vi 

poängterar dock att alla vuxeninsatser grundas på frivillighet. 
 

Kåren behöver din insats för att verksamheten ska kunna fungera. 

Det behöver inte innebära att du är uppbunden en kväll varje 

vecka. Du är såklart välkommen att gå in som ledare, men det 

finns även en mängd andra uppgifter att sköta. Ingen kan göra allt, 

alla kan göra något. 
 

Här följer några exempel på vad dina insatser kan bestå i (Ta för 

dig! Ingen blir stött om du trampar in.) 
 

• Vara med i kårstyrelsen som kassör, sekreterare eller dylikt. 

• Vara ledare. Du introduceras i arbetet av andra ledare. 

Utbildningar finns inom Scouterna. 

• Delta i att hålla scoutstugan och utrustning i skick. 

• Ordna med matinköp inför övernattningar och läger. 

• Organisera ekonomiska insamlingar inför scoutaktiviteter. 

• Skjutsa och hämta barn vid hajker och läger. 

• Hjälpa till med packning eller rengöring av lägermaterial. 

• Vara aktivt och hjälpsam inom kårens dagliga verksamhet. 

• Baka fikabröd och ordna inför olika evenemang. 
 

När du engagerar dig i kåren får du: 
 

• Låna scoutstugan och scoututrustning 

• Ett intyg från kåren på ditt arbete. Det är sådant en 

arbetsgivare vill se i ditt CV. 

• Ha kul i ett trevligt gäng. Det är faktiskt skoj att jobba i kåren. 


