
 

Sandvikens scoutkår 
Sätragatan 36 

026-251328 (scoutgården) 

http://www.sandvikensscoutkar.nu 

Program Spårarscouter hösten 2011 

Mötestid: 18.00-19.30 

Ledare: 

Malin Almstedt Jansson 

070-5262496 

026-131058 

almstedt.jansson@telia.com 

Jonathan Sjölund 

Vecka Dag Datum Program 

36 tisdag 6 sept Grillkväll vid scoutstugan (18.00-19.30) 

37 tisdag 13 sept Minns ni sommarens läger? Bildvisning med fika 

från lägret på Vässarö (Ledare: Peter Säde) 

38 tisdag 20 sept Möte 1: Vem är vem och vem är Tofs? 
Introduktion till terminen och patrullen. 

Målspår: Aktiv i gruppen 

39 tisdag 27 sept Möte 2 Organisationstävling: Var är Tofs? 
Målspår: Problemlösning, fantasi och kreativitet 

40 tisdag 4 okt Möte 3: Spårtecken: Vart leder spåren? 
Målspår: Känsla för naturen, symboler och ceremonier 

40 söndag 9 okt Silveryxan (mer information kommer) 

41 tisdag 11 okt Möte 4: Värderingar: Vad kan jag? 
Målspår: Värderingar, självkänsla 

42 - - INGET ordinarie möte 

42 fredag-

lördag 

21-22 okt 

Hajk i Holmröddret (mer information kommer) 

43 tisdag 25 okt Möte 5: Problemlösning: Scoutonauterna 
Målspår: Aktiv i gruppen, problemlösning, kritiskt tänkande 

44 - - Höstlov (INGET ordinarie möte) 

45 tisdag 8 nov Möte 6: Livräddning & vatten 
Målspår: fysiska utmaningar 

46 tisdag 15 nov 
Möte 7: Omvärlden: Ljus 



Målspår: omvärlden 

47 tisdag  Möte 8: Problemlösning: Karta 
Målspår: Problemlösning 

48 tisdag 29 nov Möte 9: Samhället: Inför Lucia 
Målspår: Atkiv i samhället, fantasi och kreativitet 

49 tisdag 6 nov Möte 10: Avslutning: Lussefirande 
Målspår: Fantasi, kreativitet och aktiv i samhället 

(avslutning är gemensam för samtliga scouter vid Sandvikens 

scoutkår) 

 

 

Hej alla scoutföräldrar! 

Välkomna tillbaka! Vi hoppas att ni alla har haft en härlig sommar. Det är nu dags för 

höstterminen 2011 för scouterna vid Sandvikens scoutkår. Den stora nyheten i höst är att vi 

kommer att övergå till det nya scoutprogrammet som är gemensamt för alla scoutkårer i 

Sverige. Detta innebär att era barn som tidigare var miniorscouter från och med nu kommer 

att kallas för spårarscouter, juniorscouter blir upptäckarscouter och patrullscouter blir 

äventyrarscouter. 

I höst kommer jag, Malin, att vara ny ledare för spårarscouterna och arbeta tillsammans med 

Jonathan Sjölund som barnen känner sedan tidigare. Naturligtvis kommer barnen också att 

få träffa övriga ledare vid olika tillfällen. 

Jag har lagt upp ett program som bygger på den gemensamma scoutmetoden och hoppas 

att detta kommer att motsvara era barns och era egna förväntningar. Under hösten kommer 

jag också att anordna ett föräldramöte där alla föräldrar är välkomna att delta. 

Liksom tidigare terminer välkomnar vi er föräldrar att delta i ett eller flera möten under 

terminen. Ett stort tack till er alla som deltog under förra scoutåret, ni var ett mycket 

uppskattat inslag. Jag sätter upp en lapp på anslagstavlan innanför dörren där ni kan skriva 

upp er på det eller de möte/n som passar er bäst.  

Är ni intresserade av att delta i scoutkårens aktiviteter, bli medlem i scoutkåren eller känner 

att ni har något som ni kan bidra med till scoutkåren så hör gärna av er till någon av oss 

ledare. Ni behövs i scoutkåren ni med! 

 

Välkomna till en scoutig höst! 

Var redo! 

Malin Almstedt Jansson 


