
Spårarnas terminsprogram HT 2022
Tisdagar 18.00–19.15. Kläder efter väder och vatten�aska. Vi är alltid ute!
Ledare är  Jörgen, Christopher och Peter.

September

6 Välkommen till Spårarna
Vem är vem och hur samarbetar vi?

13 Patrullutmaningen
Patrullen får uppgifter som skall lösas!

20 Scoutlagen + Föräldramöte
Vad är scouterna och scouting egentligen?

27 Skattjakt
Vi använder karta och kompass för att hitta en
skatt!

Oktober

4 Hemligheter
Kommunicera med chi�er och krypton!

11 Utrustning och packning
Vad behöver man ha med sig på läger?

14-16 Höstläger
Kåren åker på läger! Mer info kommer.

18 Inget möte efter lägret

25 Sjukvårdsmöte 1
Vi jobbar med tema sjukvård, del 1.

November

1 Inget möte - Höstlov!

8 Sjukvårdsmöte 2
Vi jobbar med tema sjukvård, del 2.

15 Sjukvårdsmöte 3
Vi jobbar med tema sjukvård, del 3.

22 Reflexspår
Re�exer, �cklampor och mörkersäkerhet.

29 Terminsavslutning
Vi avslutar terminen med �ka och
märkesutdelning, föräldrar är extra välkomna!

Terminens mål och märke

För att du som scout ska kunna ge dig ut på olika äventyr är det viktigt att du vet vad du gör
om någon skadar sig. För att få intressemärket Plåstra ska du veta:

Hur man tar hand om mindre sår som t ex skärsår.
Hur man lägger tryckförband och placerar skadan i högläge.
Hur man förebygger och tar hand om skavsår.
Vilka de viktigaste sakerna i sjukvårdsväskan är och vad du använder dem till.
Hur du ringer efter ambulans, brandkår och polis och vad du ska säga när du ringer.

Information till målsman

➔ Vi trä�as utanför vår lokal; var på plats senast 17.55
➔ Ta med en frukt eller smörgås om scouten  inte hunnit äta.
➔ Vi är alltid utomhus oavsett väder, så se till att scouten har kläder så

hen inte blir blöt eller fryser.
➔ Som målsman är du med på minst ett möte per termin och stöttar våra

ideella ledare. Välj ett datum och anmäl via sms på 0722-09 47 55.
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