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Välkommen som ledare till Knivsta Scoutkår 
 

Vad kul att just DU vill vara ledare här hos oss.  

Ansvarig ledare för den avdelningen (bäver, spårare, upptäckare, äventyrare eller utmanare) du ska vara med i 

kommer att sätta in dig i avdelningens rutiner och allt du behöver veta för de träffar ni planerar. I vår förening 

finns det några gemensamma ramar/förhållningssätt som du som ledare behöver ta del av, dessa finns nedan: 

Trygga Möten 

För att vara ledare här hos oss i Knivsta måste du genomföra den internetbaserade utbildningen ”Trygga 

möten” – Länken finner du på startsidan på kårens hemsida: knivsta.scout.se 

Vi ser gärna att du genomför Trygga möten så snart du kan.  

Scouting och våra dokument 

På kårens hemsida finner du också vår policy, våra stadgar, våra handlingsplan vid kriser och de regler vi 

tillämpar när vi kör scouter till och från scoutevenemang. Viktigt att du tar del av dessa dokument. Ta även del 

av värdegrunden inom scouterna som du hittar på scout.se. Scouting bygger på scoutlagen och scoutlöftet, 

patrullsystemet, learning by Doing, och våra målspår och Stödjande och lyssnande ledarskap 

Registrering & Registerutdrag 

Vi behöver även registrera dig som ledare och då vill vi att du mailar till vår ordförande (nedan) Du behöver 

uppge ditt personnummer samt adress och telefonnummer och mobilnummer. Du måste även visa upp ett 

registerutdrag för uppdrag i förening (barn/Unga). Länk finns på polisens hemsida. När brevet från polisen 

kommit får du inte sprätta det utan det gör du tillsammans med två personer från styrelsen. 

Vår hemsida – just nu håller vi på att byta plattform 

Knivsta Scoutkårs hemsida finner du på ”knivsta.scout.se”. Där kan du läsa om det mesta som rör vår kår. 

Saknar du något tveka inte att höra av dig till kårens styrelse..    

Aktuell styrelse  

Ordförande, Ingela Marklund 070-738 36 35 (scoutordforande.knivsta@gamil.com) 

Vice Ordförande, Håkan Rehn 070-142 24 32 

Kassör, Mats Westerborn, 070- 689 46 99 ( om du har utlägg, skicka underlag till Mats, mats@westerborn.com) 

Viktiga funktioner 

Vi har två scoutledare som tar hand om vår scoutstuga i Lippinge. Nicke Wahlberg 070-342 93 70 och Johan 

Werner 070-997 58 67. Vänd dig till Nicke eller Johan med allt som rör stugan och vårt område runt. Behöver 

du nyckel kontakta Johan eller någon i vår styrelse.  Nicke är även vår materialansvarige som håller ett vakande 

öga över vårt material i förrådet, så allt är helt och på sin plats. 

Behöver man en scoutskjorta eller ett märke eller något annat scoutigt? maila till Karin Stenborg.  

Som ledare i vår kår så får man en skjorta med tillhörande märken, hör av dig till Karin. 

(karin.stenborg@yahoo.com)  Om du inte medverkat och bidragit till kåren på det sätt man som ledare är ålagd 

att göra under ditt första år som ledare så skall skjortan återlämnas till kåren.   
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Våra avdelningar 

Våra avdelningar är i åldersgrupper, där våra yngsta, bäver (fsk & åk1) träffas tisdagar, spårare (åk 2 & 3) har 

aktiviteter på tisdagar, upptäckare (åk 4 och 5) träffas på måndagar, äventyrarna (åk 6,7 och 8) träffas på 

torsdagar, utmanarna (åk 9 och gymnasiet) träffas på onsdagar och våra största scouter rovers (18 – 25 år) 

träffas för det mesta på söndagar. De flesta träffar sker i Lippinge. Till Lippinge har vi in och utfartsregler 

eftersom vägen är smal. Hur många scouter det är i varje avdelning beror på hur många ledare vi är och varje 

avdelning har patruller där scouterna är grupper om 4-7 scouter i varje. 

Planering 
Vi har uppstartsplanering inför varje termin då träffas alla ledare som kan och vi bestämmer gemensamma 
aktiviteter. Varje avdelning har ansvar för sin planering och formerna för den bestämmer varje avdelning. Vi 
har några olika aktiviteter som görs i olika avdelningar, tex lilla knivbeviset hos spårare och yxbeviset hos 
upptäckare. Ett arbete vi kallar blå tråden pågår där vi kopplar in målspår och märken i olika avdelningar. Blå 
trådens dokument finns på hemsidan. 

Kunskap hos ledare 

Alla vi ledare har olika kunskaper, du behöver t ex inte kunna knopar, vara jättebra på att planera eller 

sångledare utan vi kompletterar varandra och genomför de aktiviteter som passar för den ledargruppen. Ibland 

lånar vi även in andra ledare från avdelningar t ex vid yxhantering.  

Att vara nybörjare som ledare i Knivsta Scoutkår innebär att man självklart är med i planeringen och 

genomförandet tillsammans med en mer erfaren ledare. Man har en så kallad introduktionstid innan man själv 

tar fullt ansvar tillsammans med de andra ledarna. 

Utbildningar får vi genom Upplandsdistriktets försorg. Där det finns basutbildningar m.m. Kunskap får vi av 

varandra genom att pröva och lära. 

Våra scouter 

Viktigast är nog alla våra barn och ungdomar, vad skulle vi göra utan dem? För att komma med i Knivsta 

Scoutkår så gör barnen en intresseanmälan via vår hemsida, ansvarig avdelningsledare hör av sig och meddelar 

om den nye nyfikne är välkommen in direkt eller om det är en kölista. Väljer man som vuxen att gå in som 

ledare så har det barnet förtur i kön. 

 

Men vi skulle heller inte klara det utan er ledare 

 

Än en gång varmt välkommen till vårt gäng. 

 

Ingela Marklund 
Kårordförande Knivsta Scoutkår 

 

 

 

Scouterna är mer aktuella än någonsin och samlar unga som vill 

utvecklas och ha roligt i den lilla gruppen, där alla är viktiga och har 

en plats. I Scouterna är alla lika mycket värda och tillsammans bidrar 

vi till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt. 
 
Vi gillar och respekterar olikhet och deltar i många nätverk för fred, 
demokrati och miljö. Hos oss är du aldrig ensam och vi jobbar för att 
våra möten ska vara fria från alla sorters övergrepp. I över hundra år 
har många hittat sig själva och sin väg genom Scouterna. 

 


