
Ängelholms scoutkår söker fler vuxna 
Vi har just nu brist på ledare i kåren speciellt hos spårarna vilket tyvärr inte är en hållbar 

situation. För att det ska bli bättre förutsättningar behöver vi vara minst 3 ledare till i kåren. 

Ju fler som är intresserade, desto bättre. Av denna anledning vänder vi oss till dig som 

förälder annars behöver vi dra ner på vår verksamhet. 

Scouterna är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Det betyder att ingen 

religiös gruppering eller politiskt parti kan besluta över Scouternas verksamhet. 

Scouterna är en organisation för unga stöttade av vuxna. De vuxna är en viktig del i 

scouternas utveckling och ska vara en förebild för scouterna. 

Idag bedriver Ängelholms scoutkår verksamhet i åldrarna 8-18 år. Spårare, 8-9 år, 

Upptäckare 10-11 år, Äventyrare 12-14 år och Utmanare 15-18 år.  

Detta vill vi fortsätta göra i den omfattning som sker idag. Men för att kunna göra detta 

behöver vi bli fler vuxna. Idag är vi 10 ledare som hanterar 4 avdelningar scouter. Det gör oss 

mycket sårbara och vi behöver bli fler för att få en hållbar scouting för alla. Som ny 

vuxen/ledare i kåren kommer du få den hjälp och stöttning du behöver för att utveckla din 

egen ledarförmåga och genom den hjälpa unga scouter att utvecklas. 

Som ledare är man med på veckomöten och läger. 

Kravet som finns för att vara scoutledare är att man är intresserad av barn och ungdomars 

utveckling samt att man genomgår en obligatorisk webutbildning som heter ”Trygga möten”. 

Det övriga som behövs i form av utbildning och kompetens får man efter hand. 

I slutet av januari eller i början av februari kommer vi ha en kickoff för de som anmäler sig till 

att hjälpa till som ledare. Detta tillfälle kommer ge mer ”kött på benen” om vad det innebär 

att vara scoutledare. 

Om du känner att detta skulle vara något för dig så tveka inte att höra av dig så ska vi ledare 

berätta mer om vad detta erbjudande innebär. Du anmäler ditt intresse till 

engelholms.scoutkar@yahoo.se eller till någon av oss ledare. Berätta i din anmälan vilken 

åldersgrupp du skulle vilja vara med och leda. 

 

Väl mött 

Ledarna i Ängelholms scoutkår 
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