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Utvecklingspolicy – grenövergång 
”Hur vill vi att övergången mellan scoutgrenar ska gå till?”  

Upprättad Framtagen av  

2001-03-04 Arbetsgrupp ”Grenövergång”  

Reviderad Fastställd av Giltig tills vidare 

2007-11-13 
2014-09-21 

Kårstämman  

Bakgrund och syfte 

Erfarenheterna visar att de största förlusterna av medlemmar sker vid övergången mellan 

scoutgrenarna, det vill säga upptäckarscout  spårarscout  äventyrsscout  utmanarscout  

Assistent/ledarscout. För att minimera antalet scouter som slutar i samband med grenövergångar 

vill vi på ett tidigt stadium skapa trygghet och på alla sätt förbereda både medlemmen och den 

mottagande avdelningen inför den nya höstterminen. Det är också en önskan att fördelningen 

mellan avdelningarna skall vara så jämn som möjligt med avseende på antal scouter och kön. 

Detta är inget självändamål då trygghet och kompisar är den tyngst vägande faktorn för att få så 

litet tapp som möjligt vid övergång mellan grenar.     

Detta uppnås genom att: 
 

Koordinering av veckodag 

 Under april månad skall avdelningsledaren för varje scout som skall flytta upp en gren 

ha en uppfattning om vilken dag som scouten önskar inför höstterminen. 

 På ledarmötet, i april senast, uppdrages att sammanställa den preliminära fördelningen 
en sk ”transferlista”. 

 På ledarmötet i maj redovisas denna fördelning så att samtliga avdelningarna ha en 
klar bild över hur antal scouter ser ut inför hösten. 

 Avdelningarna samordnar sedan direkt emellan sig övergångarna. 

 Om det preliminära valet måste ändras skall scoutens föräldrar alt. scouterna 
rådfrågas. Avsikten är att undvika direkta snedfördelningar i antal mellan 

avdelningarna och rena pojk/flick avdelningar.  
 

Terminsstart  

 Alla scouter exklusive övergång till utmanare startar terminen på sin gamla avdelning.  

 Terminen startas med en gemensam uppstart för hela kåren. 

 Till andra mötet för terminen kommer scouterna att slussas till sin nya avdelning och 
om så krävs kommer scouterna att assisteras av sina gamla ledare.  

 

Förberedande gemensamma aktiviteter 

 Äventyrarscout bjuder in andraårsupptäckarscout till ett hajkdygn med dem. Avsikten 

är att på ett roligt och äkta sätt visa upptäckarna vad hajk är för äventyrare. 

 På samma sätt gör utmanare en aktivitet för äventyrarscouterna.  

 På läger är också lämpligt att ha grenöverskridande aktiviteter.  


