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Kårstämman/kårstyrelsen har den 12 november 2019 antagit följande beslut enligt protokoll nr: 489 

Beslut 
Att i grunden följa läsårets indelning, men att vara lyhörda för individens behov och 
förutsättningar för att på bästa sätt låta scouten utvecklas i sin egna takt. 

● Bäver - Förskoleklass-åk 1 
● Spårarscout - åk 2-3 
● Upptäckarscout - åk 4-5 
● Äventyrarscout - åk 6-8 
● Utmanarscout - åk 9-2 ring 
● Roverscout - 3 ring-25 år 
● Ledare - from 18 år, 

dock 23 för utmanarledare. 

Syfte 
Att för samtliga medlemmar i Trelleborg scoutkår klargöra hur kåren ställer sig och förhåller sig 
till Scouternas åldersindelning. 

Beslutsunderlag 
Scouternas åldersindelning ser ut som följer: 

Åldersgrupp - åldersspann 
● Familjescouting - 0-7 år 
● Spårarscout - 8-9 år 
● Upptäckarscout - 10-12 år 
● Äventyrsscout - 12-15 år 
● Utmanarscout - 15-18 år 
● Roverscout - 19-25 år 

 
I Trelleborgs scoutkår har vi traditionellt delat in scouterna i på följande sätt, där vi följer läsårets 
indelning: 

Åldersgrupp - årskurser (max åldersspann) 
● Bäver - Förskoleklass-åk 1 (5-8 år) 

● Spårarscout - åk 2-3 (7-10 år) 
● Upptäckarscout - åk 4-5 (9-12 år) 
● Äventyrarscout - åk 6-8 (11-15 år) 
● Utmanarscout - åk 9-2 ring (14-18 år) 



 
  Trelleborgs scoutkår 

Gemenskap och friluftsliv 
sedan 1911 

Åldersindelning och ledaransvar  den 12 november 2019 
 
 

● Roverscout - 3 ring-25 år (17-25 år) 
● Ledare - from 18 år1 

Ledare för utmanarscouter ska dock vara minst 23 år för att undvika att man blir ledare 
för de scouter som man själv delat utmanarlag med. 
1 Ledarinvigning 6 november de året man fyller 18 

 
Vi har också låtit scouter som börjat skolan ett år tidigare eller senare följa sina klasskompisar.  
 
Med bakgrund av detta och att vi i kåren vill bedriva ett ‘Lyssnande och stödjande ledarskap’ där 
vi tar tillvara på individens förutsättningar för att skapa utmaningar och förutsättningar att växa 
och utvecklas bör vi vara lyhörda för att låta scouter flytta upp tidigare eller stanna kvar längre än 
vad den strikta tolkningen erbjuder. Detta måste alltid göras efter scoutens individuella 
förutsättningar och önskemål, samt får inte inverka negativt på verksamheten, eller upplevas 
alltför orättvist av andra scouter. 
 
Ledaransvar vill vi inte låta någon scout få innan de blivit ledarinvigda samt fyllt 18 år. För det 
lilla antal som fyller år efter den 6 november (traditionsenlig datum för ledarinvigning) så 
förskjuts ledaransvaret till den dag de fyller 18, men de invigs dock som ledare  tillsammans med 
övriga. Fram tills dess får scouter agera ledare (assisterande ledare) på tex avdelning men alltid 
under annan ledares ansvar och stöttning. 
 


