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Välkommen till Djupadals scoutkår! 

Till dig som är scoutförälder  

Scouterna är världens största fredsrörelse med våra 50 miljoner medlemmar världen över. I 

Sverige finns det fler än 70 000 scouter fördelade på 1 100 scoutkårer från Gällivare i norr till 

Trelleborg i söder. Djupadals scoutkår är en av Malmös 12 scoutkårer och vi bedriver vår 

verksamhet huvudsakligen i stadsdelarna Hyllie, Djupadal och Limhamn. Vi bildades i april 

1963 och har för närvarande ca 200 medlemmar. Kåren har ca 25 aktiva ledare i olika åldrar.  

Scoutrörelsen skiljer sig från de flesta andra föreningar genom att vi är en idéorganisation. I 

scoutrörelsen samlas vi kring en idé – en ideologi. Jämför med idrottsföreningar och andra 

organisationer som är intresseorganisationer, det vill säga att de samlas kring ett gemensamt 

intresse. Kårens inriktning har redan från början varit ett aktivt friluftsliv, vilket till stor del 

präglar vårt program. Vi lägger stor vikt vid god ledarvård och utbildning, samt eftersträvar 

god kvalitet i verksamheten. Detta har resulterat i en stor och kunnig ledarstab och 

fulltecknade avdelningar. 

Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med andra 

i en stor internationell gemenskap och samtidigt växa som människa. Scouternas aktiviteter 

genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga utifrån sina egna 

förutsättningar. I Scouterna får du lära dig genom att göra och du växer genom utmaningar. 

Du får utveckla och leda både dig själv och andra. Vi har naturen som vardagsrum och vi 

utmanar oss själva genom att göra saker i nya miljöer på nya sätt. Scouterna finns till för unga 

och leds av unga, med stöd av vuxna.  

Vår verksamhet bygger på värderingar som i grund och botten handlar om att vara en schysst 

kompis och medmänniska. Scouterna välkomnar alla barn och unga, vi har ingen avbytarbänk. 

 

DJUPADALS SCOUTKÅR 

Ladugårdsgatan 5, 216 33 Limhamn 

Postadress: c/o Nordström,  

Boltensternsvägen 14B, 236 38 Höllviken 

info@djupadal.nu 

 
 

www.djupadal.nu 
 
 

Djupadals scoutkår 
Föräldrapatrullen – Djupadals scoutkår     
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Avdelningar och åldersgrupper 

Djupadals scoutkår har avdelningar från bäverscouting till roverscouting.  

I scouterna har vi sex olika åldersgrupper. Vi har Bävrarna (8 år), Spårarna (8-9 år), 

Upptäckarna (10-11 år), Äventyrarna (12-14 år), Utmanarna (15-18 år) och Rover (19-25 år). 

I varje åldersgrupp har vi en eller flera olika avdelningar. På Spårarna har vi till exempel 

avdelningarna Indianerna, Piraterna och Vikingarna medan vi har avdelningarna Spanarna och 

Snapphanarna på Upptäckarna. 

När vi skickar mail och vi skriver om exempelvis en hajk med Spårarna, då menar vi alla tre 

avdelningar. Skriver vi om en hajk med Vikingarna, då rör det bara den avdelningen.  

Scouterna är indelade i patruller på varje avdelning. Det är 5-8 scouter i varje patrull och vi 

försöker göra så många aktiviteter som möjligt i den lilla gruppen – i patrullen. Vi försöker ha 

samma patruller hela terminen, gärna i två terminer, men ibland behöver vi ändra om för att 

skapa trygga och välfungerande patruller.  

Bävrarna (8 år)  
Castor Bäver tisdagar kl. 17:30-18:30 (endast under våren) 

Benny Bäver torsdagar kl. 18:00-19:00 (endast under våren) 

Spårarna (8-9 år) 
Indianerna tisdagar kl. 18:15-19:45  

Piraterna  onsdagar  kl. 18:15-19:45 

Vikingarna  torsdagar  kl. 18:30-20:00 

Upptäckarna (10-11 år) 
Spanarna  måndagar  kl. 18:30-20:00  

Snapphanarna  tisdagar  kl. 18:45-20:15.  

Äventyrarna (12-14 år) 
Riddarna  onsdagar  kl. 19:00-21:00.  

Utmanarna (15-18 år) 
Tuffa Uffes Fanclub  tisdagar  kl. 19:00-21:00. 

Onsdagsgruppen  onsdagar  kl. 19:00-21:00 

Rover (18-25 år) 
Fasan  söndagar  kl. 19:00-21:00.   
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Vad är scouting? 
Det som är speciellt med scouterna är att det inte bara består av vad vi gör 

(våra aktiviteter) utan också varför vi gör det (våra mål och syften) och 

hur vi gör det (scoutmetoden, vår pedagogik). Genom att tänka igenom 

varför och hur vi gör en aktivitet ser vi till att scouterna utmanas på sin nivå 

och efter sina förutsättningar.  

HUR - Scoutmetoden 

Det unika med scouting är scoutmetoden. Det är en metod för personlig och social utveckling 

genom att vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och 

spännande. Scoutmetoden beskriver hur och på vilket sätt vi ska genomföra verksamheten. 

Den består av sju pusselbitar där ingen bit är viktigare än någon annan: 

Scoutlag och scoutlöfte 

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och 

medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Vi arbetar aktivt 

med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.  

 En scout söker sin tro och respekterar andras 

 En scout är ärlig och pålitlig 

 En scout är vänlig och hjälpsam 

 En scout visar hänsyn och är en god kamrat 

 En scout möter svårigheter med gott humör 

 En scout lär känna och vårdar naturen 

 En scout känner ansvar för sig själv och andra.  

                     Scoutlöftet: ”Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen”.  

Patrullsystemet 

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara 

delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, att leda sig själv och andra 

och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig 

själv och sin omgivning.  
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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 vi tycker har gått bra eller inte bra och 

varför, utvecklas vår kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som vi 

har nytta av resten av livet. Dessutom är det roligare att få göra saker själv än att bara 

titta på.  

 

Stödjande och lyssnande ledarskap 

Genom möten och aktiviteter på Scouterna får var och en lära sig att leda sig själv och 

andra med stöd av vuxna. Vi har ett värdebaserat ledarskap och jobbar för att vår 

verksamhet ska vara fri från övergrepp. 

 

 

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 vi oss kämpa för en bättre värld där alla 

människor är lika mycket värda och mår bra.  

 

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 vi oss också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta 

ansvar för miljön.  

 

Symboliskt ramverk 

En viktig del i vår verksamhet är att skapa gemenskap, sammanhang och tillhörighet. 

Det gör vi genom symboler, ceremonier och teman. Att få andningshål för tid till 

reflektion, lugn och eftertanke. Vår scoutskjorta, scouthälsningen och scoutliljan är 

någora symboler vi använder oss av. En ceremoni vi har i kåren är att i början av varje 

möte tänder vi en fotogenlykta för att tydligt markera att mötet börjar och vi släcker 

den i slutet av mötet, vilket är en   
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VARFÖR - Syftet med våra aktiviteter 

Scouternas syfte är att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla medborgare, i såväl 

det lokala som globala samhället. Detta sker med scoutmetoden som pedagogisk grund och 

utifrån de värderingar som uttrycks i scoutlag och scoutlöfte.  

Varför vi gör en viss aktivitet på våra 

möten är för att vi tror att scouterna 

kommer växa som individer av den. 

Scouternas program innehåller 14 målspår 

som beskriver hur vi vill hjälpa barn och 

unga att utvecklas som människor. Varje 

målspår är viktigt och bidrar på sitt 

särskilda vis till scouternas utveckling och 

de kan därför inte ersätta varandra. 

Målspåren symboliseras av ballonger. 

Tillsammans gör målspåren att scouten 

lyfter och utvecklas vidare i sitt liv. Alla 

målspår behövs och om något av 

målspåren struntas i lyfter scouten inte lika 

högt mot skyarna. Går alla ballonger 

sönder faller hon eller han platt på marken.  

VAD – våra aktiviteter och stegring 

När vi har med oss målen (varför) och hur vi ska lägga upp det vi gör, kan vi utifrån det skapa 

roliga och utvecklande aktiviteter, alltså vad vi gör med våra scouter. Det här gör att vi har 

stort spelrum i vilka aktiviteter vi har, det viktigaste är inte vad vi gör, utan hur och varför vi 

gör det.  

Några viktiga faktorer som gör att scouterna väljer att stanna kvar i verksamheten är att de får 

utmanas i programmet, får vara delaktiga i att planera det och känner att det blir en stegring 

från tidigare år. I Djupadal har vi delat upp våra vanligast förekommande aktiviteter mellan de 

olika åldersgrupperna. Det är för att undvika att scouterna får göra samma sak termin efter 

termin och för att det ska bli en bra stegring i programmet, att de hela tiden får utmanas till 

att göra nya saker. 

Denna uppdelning av aktiviteter har vi samlat i ett dokument som vi kallar för 

”Stegringsdokument”. Detta dokument hittar du på vår hemsida om du vill läsa det! 
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En trygg och säker verksamhet 

Scouterna vill ha ett samhälle fritt från övergrepp. All scoutverksamhet 

ska vara trygg och säker – fri från övergrepp och kränkningar – i alla 

former.  

Belastningsregistret 

Organisationer, som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, har sedan 2013 möjlighet att 

begära att även ideella ledare visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Djupadals 

scoutkår använder sig av denna möjlighet som en del i vårt arbete med att skapa en trygg 

scoutverksamhet, fri från alla former av övergrepp och kränkningar. För att vara ledare hos 

oss behöver du visa upp ett utdrag från belastningsregistret.  

Utbildningar 

Det ska alltid vara roligt och utmanande att vara ledare i Scouterna. Även som vuxen ledare 

ska du få möjlighet att växa och utvecklas i ditt uppdrag. Detta erbjuder Scouterna bland annat 

genom möjlighet till utbildning. 

TRYGGA MÖTEN  

Alla barn och unga har rätt till en trygg fritid. Det handlar dels om att vara en schysst kompis, 

dels om att ledare har kunskap och mod att agera – att på allvar våga prata om övergrepp och 

kränkningar i den egna verksamheten. Därför är det sedan 2013 obligatoriskt för alla ledare i 

hela Sverige att gå utbildningen Trygga möten, vart tredje år. 

Vill du som förälder vara med på någon hajk, övernattning, läger eller möte vill vi gärna att du 

går Trygga möten. Det är en bra utbildning som vi rekommenderar dig att gå även om du inte 

kommer vara med på några av våra aktiviteter.  

Trygga möten är en webbutbildning som tar ca 60-90 minuter att genomföra. Kontakta kårens 

kårutbildare Ingela Högborg på kul@djupadal.nu så kan hon berätta hur du tar del av kursen.  

ANPASSAT LEDARSKAP  

Anpassat ledarskap är en webbutbildning som fokuserar på hur vi kan göra verksamheten mer 

tillgänglig för barn och unga med ADHD och autism. Det är inget krav, men vi 

rekommenderar alla våra ledare att gå utbildningen. Med mer kunskap blir det enklare för oss 

att skapa en bra verksamhet för alla.  
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Föräldrapatrullen 

Vi blir vi oerhört glada om du vill hjälpa till med något. Det finns många 

olika sätt för dig som förälder att vara delaktig i vår verksamhet och du 

bestämmer själv hur mycket du vill hjälpa till.  

Ledare 

Är du nyfiken på att börja som ledare? Säg det till någon ledare så kommer vi berätta mer om 

vad det innebär och hur vi kommer gå vidare. Kom ihåg att du behöver inga förkunskaper alls 

för att bli ledare. Du kommer lära dig allt du behöver kunna under tiden du är ledare. Vi lär 

hela tiden av varandra och det kommer finnas saker du kan bidra med.  

Avdelningsaktivieter 

Vill du vara med på ett möte, på en hajk eller ett läger? Du är varmt välkommen att vara med! 

Säg bara till någon av ledare innan så berättar vi mer. Om vi är många vuxna på möten och 

hajker så kan vi dela på många av våra arbetsuppgifter. Då får vi roligare tillsammans och kan 

lägga ännu mer tid och energi på scouterna.  

Kårgemensamma arrangemang 

Kåren har många aktiviteter där vi behöver lite extra hjälp. Det kan vara att baka inför vår 

julmarknad, hugga julgranar eller skjutsa scouter till hajker. Det skickas kontinuerligt ut 

information om våra kommande arrangemang och det är bara att du anmäler dig om du vill 

hjälpa till med något. Du kan också gå med i vår facebookgrupp Föräldrapatrullen – Djupadals 

scoutkår. Där annonserar vi när vi har några särskilda projekt i gång som vi behöver hjälp med. 

Städning 

Vi behöver hjälp av både föräldrar och ledare med att städa dem. Städning sker på söndagar 

kl 16 och det avser en helt vanlig veckostädning: dammsuga, städa köket och toaletter, damma 

lite. Det är ingen storstädning med att putsa fönster och frosta av frysen. Om alla föräldrar 

och ledare i kåren hjälper till behöver varje person städa 1,5 h vartannat år. Vi håller just nu 

på att upprätta ett smidigt anmälningssystem till städningen. Mer info kommer.  
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         Generell information  
 

 

SCOUTNET 

Scouternas medlemsregister heter SCOUTNET. Alla medlemmar kan själv logga in i registret 

och ändra sina egna uppgifter. Första gången du loggar in kan du använda scoutens 

medlemsnummer (du hittar det på medlemsfakturan). Fyll i medlemsnummret och klicka på 

glömt lösenord, så får du en återställningslänk skickad till din epost. Det är mycket viktigt 

att kontaktuppgifterna stämmer i Scoutnet. Det är därifrån vå får era epostadresser och 

telefonnummer.  

 

HEMSIDAN 

Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med all aktuell information. Där ska du hitta 

information om hajker och läger samt aktuellt terminsprogram. Webbadressen är 

www.djupadal.nu.  

 

INSTAGRAM 

Följ oss på instagram! Där heter vi @djupadalsscouter. Vi försöker lägga upp bilder 

kontinuerligt från våra möten, hajker och läger. På så vis kan du följa våra äventyr hemifrån.   

 

MÄRKEN 

Scouterna kommer få märken. Det kan vara klurigt att veta var på scoutskjortan märket ska 

sys fast. Det finns guider på internet som du borde få fram om du googlar på ”Märken 

scouterna”.  

 

KNIVBEVISET 

Knivbeviset är ett märke scouterna får ta på vårterminen när de går i trean. Det här brukar 

vara något som är stort och viktigt för scouten. Att få knivbeviset innebär att du kan hantera 

en kniv på ett säkert sätt, du förstår innebörden av knivlagen och du vet att det är ett verktyg 

och ingen leksak. Knivbeviset är ett av få märken du kan bli av med om du missköter dig. 

Tips! Köp en kniv i julklapp efter att scouten har fått sitt knivbevis.  
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INVIGNING 

S:t Georgsdagen den 23 april är en högtidsdag för oss scouter. Då träffas hela kåren och vi 

har bland annat invigning. Då blir alla scouter som går i trean invigda i scouterna. Det innebär 

att de får avlägga scoutlöftet och så får de kårhalsduken.   

 

KVARGLÖMT 

I hallen till våra lokaler har vi en mjölkback där vi lägger kvarglömda saker. Titta gärna där 

med jämna mellanrum och se om ni har något där som tillhör er. I förebyggande syfte kan ni 

se till att märka alla saker ordentligt så blir det lättare för de borttappade sakerna att hitta sin 

ägare igen.  

 

MOBILER 

Mobiler är ett bra hjälpmedel men på scouterna kan de ibland vara till mer skada än till gagn. 

Vi ser helst att mobiltelefoner lämnas hemma på möten och hajker. Vår erfarenhet är att om 

en scout pratar med sina föräldrar under en hajk kan det dyka upp en stark hemlängtan.  

Behöver ni eller scouten komma i kontakt med varandra får ni gärna hålla kontakten via 

ledarna. Om scouten har med mobilen och kontaktar er så skicka gärna ett sms och berätta 

det för en ledare. På så vis kan vi vara lite extra uppmärksamma om någon skulle dölja en stark 

hemlängtan.  

Ett exempel från verksamheten: En sen kväll på ett läger ringde en scout hem och var utom 

sig av förtvivlan och ville åka hem. Föräldern blev såklart orolig och lovade att komma och 

hämta hem scouten följande morgon. Därefter ringde föräldern till ledaren för att meddela 

sitt beslut och ledaren tyckte det lät konstigt. Scouten hade ju haft en jätterolig dag med mycket 

skratt, lek, spännande aktiviteter och bad. Efter lite efterforskning visade det sig att scouten 

hade trillat och slagit sig och i kombination med att scouten var helt slut efter dagens alla 

aktiviteter så blev det för mycket just då. En halvtimme senare var läger det absolut roligaste 

i livet igen. Så kolla med ledarna på plats innan du lovar något, de vet alltid mer om situationen.  

 

T-SHIRT 

Alla scouter som går i tvåan kommer få en scout-t-shirt av kåren lagom till julavslutningen. 

Det här brukar också bli lite som en ”hemlig” julklapp för scouterna. Är du osäker på vilken 

storlek du ska beställa så finns måttangivelser på scoutshopens hemsida.  

 


