
Ditt ansvar som förälder/anhörig till scout i Berga Scoutkår 

Berga Scoutkår är en ideell förening som inte har någon anställd personal. Scoutkåren äger scoutgården 

i Berga och tomten den står på. Vi ansvarar därmed för allt underhåll på huset och runt knutarna. Berga 

Scoutkår äger dessutom en hel del utrustning (kajaker, tält, sågar, yxor, stormkök mm) som behöver 

kontinuerligt underhåll för att fungera bra när scouterna på kvällar, helger och långläger behöver 

använda utrustningen. Scoutlokalen behöver också städas regelbundet. 

Som förälder eller närmast anhörig till en scout i Berga Scoutkår måste man varje år hjälpa till med 

följande saker: 

Arbetsdag/kväll vår och höst 
Under några timmar gör vi underhåll på scoutgården och/eller utrustningen utifrån behov.  

Städning av scoutgården invändigt 

Vanlig städning av golv, toaletter och kök. Tar ca 1 h om man är några stycken och görs i möjligaste mån 

när scouterna samtidigt har scoutmöte (utomhus). De som inte har möjlighet på vårterminen förväntas 

istället städa på höstterminen. Familjer som har flera scouter i olika grupper ansvarar själva för att de 

hjälper till med städning i någon grupp 1-2 ggr/år. 

Julavslutning med fika 

Föräldrar hjälper till med dukning, bakning, kaffekokning, städning mm. 

Julgransförsäljning 

Julgransförsäljningen är en viktig inkomstkälla för scoutkåren. Föräldrar och scouter säljer granar innan 

jul vid ICA-butiken Skillingen. 

Aktuella datum hösten 2019 för torsdagsspårare: 

Städning: Sker under vårterminen för torsdagsspårarna.  

Arbetsdag: Datum ej bestämt, så när och vad som ska göras kommer det information senare. Föräldrar 

till samtliga scouter hjälper till med underhåll på scoutgården.  

Julavslutning med fika: 8 december 

Julgransförsäljning: Torsdagsspårarna säljer granar den 15 december på förmiddagen 

 

För föräldrar som vill delta mer aktivt i scoutkårens arbete så finns det något för alla! Förutom ledare så 

behövs föräldrar till styrelsen och andra stödfunktioner. Ta kontakt med ordförande Magnus Sundqvist 

(magsun68@gmail.com) eller en scoutledare för mer information. 

För mer information kring datum för höstens aktiviteter se respektive avdelningsschema.  

                                                                   


