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Vårterminen 

 

Vi började vårterminen med en del aktiviteter för att stärka scouternas ”patrullkänsla” och 

samarbetsförmåga. Bland annat fick de göra ett patrullbanér och genomföra en del 

samarbeteslekar. Vi gick dessutom igenom det så kallade FIRO-systemet, ett system för 

gruppdynamik, med dem för att de skulle få en större förståelse för de processer som pågår i 

en grupp. Vi ansåg att detta var viktigt eftersom medvetenhet är det första steget mot att själv 

kunna påverka och förenkla processerna. 

 

Scouterna hade tidigare uttryck ett intresse för de äventyr vi i ledarlaget hade anordnat och 

därför ville vi att de själva skulle få pröva på den kreativa process som det innebär att planera 

ett sådant. Vi lät de därför planera ett äventyr per patrull som vi senare (med viss modifiering) 

skulle genomföra för dem. Detta var dessutom en rolig prövning för oss ledare att ta 

scouternas ideér och göra dem till genomförbara äventyr.  

 

Under terminen genom förde vi också, naturligtvis, en hel del klassiska scoutaktiviteter. Bland 

annat så fick de lära sig hur man går till väga för att göra upp eld med blöt ved. Vi gick även 

igenom en del scouthistoria tillsammans med en äldre ledare från vår kår. Ett av de mest 

uppskattade mötena under terminen var när vi, tillsammans med Erland en ledare från 

spåraravdelningen i Blecktornsparken, lärde ut vad man kan hitta för ätliga växter i den 

svenska skogen och lät scouterna själva prova att samla ihop och tillaga några av dessa.  

 

Vi hade även en del övernattningar och utfärder under terminen tillsammans med 

Riddarvakten, vår systeravdelning i Stan. En av dessa var en arbetshelg vid kårens stuga L13 

som var mycket uppskattad av dem av våra scouter som följde med. 

 

Höstterminen 

 

Den här terminen ville vi låta scouterna själva välja vad de ville arbeta med. Efter en del 

diskussioner kom de fram till att de ville hålla på med hantverk och äventyr. Vi ledare 

organiserade därför att de skulle få genomföra ett äventyr för upptäckaravdelningen 

Rovfåglarna, samt få arbeta med vandringsstavar och läderhantverk under terminen. 

Planeringen av äventyret pågick under en stor del av terminen och kom fram till ett 

detektiväventyr där upptäckarscouterna på olika sätt skulle få hjälpa till att hitta och fånga en 

mördare. Äventyret genomfördes i november och blev mycket uppskattat. 

 

Utanför detta projekt hade vi mycket vanlig scoutverksamhet där vi övade på att elda, 

sjukvård och att orientera. Under ett möte fick de även prova på att laga medeltida mat över 

öppen eld. Det mötet var egentligen tänkt som en förberedelse till ett stort äventyr som vi 



skulle genomföra senare under terminen. Äventyret baserade vi på Selma Lagerlöfs roman 

Herr Arnes Penningar och gick ut på att scouterna skulle interagera med medlemmarna i en 

liten by som sprungit upp kring herr Arnes gård efter att denne blivit mördad. Med den 

information som de fick fram från att samtala med karaktärerna och att hjälpa dem med 

sysslor skulle de sen lista ut vem som var mördaren. 

 

Terminen avslutades med vårt traditionella midvinterblot där scouterna får kämpa i olika 

tävlingar som t.ex. böcklingätartävling och bärsärkagång. I år hölls evenemanget i kårens 

scoutstuga L13 och alla som varit med i avdelningen tidigare bjöds in. Resultatet blev en 

mycket bra fest. 


