
 

 

  

Familjescouting i Wasakåren  

Idag har Wasakåren en avdelning med familjescouter, avdelningen Bävrarna. De håller oftast till 
vid scoutstugan i Nåntuna och träffas en till två gånger i månaden. Om intresse finns vill vi gärna 
starta en systeravdelning i Sunnersta. 

Familjescouting i Wasakåren är för barn som går i förskoleklass och årskurs 1 i skolan samt med 
en vuxen per barn. En förutsättning för att ditt barn ska kunna delta är alltså att du eller barnets 
andra förälder, eller en annan vuxen som barnet känner kan ställa upp och delta på mötena. Både 
den vuxna och barnet blir medlemmar i scouterna och täcks av försäkringen när medlemsavgiften 
har betalats. 

Medlemsavgiften är idag på 200 kr per person och termin, alltså totalt 400 kr för barn och vuxen 
för en termin. Då ingår försäkring och medlemstidning. 

Vad handlar det om? 

Wasakåren är med i Scouterna som är politiskt och religiöst obundet. Målet med familjescouterna 

är, förutom att det ska vara en rolig aktivitet att göra tillsammans, att ge barn en bra start och 

chanser till att utvecklas. 

Scoutrörelsens fem områden för utveckling är tanken, känslorna, gruppen, kroppen samt tros- och 

livsfrågor. Detta gör vi genom scoutmetoden, dvs. genom 

• learning-by-doing och reflekterande utvärdering, 

• lyssnande och stödjande ledarskap, 

• symboler och ceremonier, 

• att arbeta i grupp, 

• friluftsliv, 

• lokalt och globals samhällsengagemang, 

• samt genom scoutlagen och scoutlöftet. 

Vilken utrustning behövs? 

Kläder efter väder samt ryggsäckar för dig och ditt barn. Gärna muggar som ni kan ta med på 
utflykter, men det går att låna. Tillsammans köper vi in scouthalsdukar till alla vuxna och barn. På 
vårterminen fram mot sommaren brukar vi ofta bli inbjudna till Spårarlägret så då får prova att 
sova i tält med spårarscouterna, dvs. de som går i årskurs 2 och 3. Men har man inte utrustning har 
kåren en del låneutrustning. För övernattningen tillkommer en avgift för mat osv. till 
självkostnadspris. 

Ekonomiskt stöd 

Låter det här intressant men den ekonomiska situationen inte är den bästa för tillfället går det att 
söka bidrag från kåren både för medlemsavgiften och för eventuell lägerkostnad. Detta görs genom 
samtal med vår bidragsansvarige eller genom att fylla i ett formulär på hemsidan som då går till 
bidragsansvarige. Beviljas bidrag hanteras det internt i kåren och inga pengar betalas ut. Vårt mål 
är att alla som vill ska kunna vara med.  


