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1. Håll avstånd till varandra, både till scouter och ledarkollegor, minst 1,5 
m. Som vuxna i kåren måste vi hela tiden eftersträva att praktisera “leading 
by example”. Alla planerade aktiviteter bör i allra högsta grad uppfylla 
avståndskravet, men om det skulle uppstå oplanerade situationer där scouter 
eller ledare inte kan hålla minst avstånd, t.ex. en yngre scout som fryser och 
blir ledsen, eller någon kommit till skada, är munskydd viktigt att ha till 
hands. Vi rekommenderar att alla ledare och de äldre scouterna har ett 
munskydd redo i fickan. 
 

2. Alla aktiviteter ska ske uppdelade mindre grupper, patrullerna får inte 
vara för stora. Vi rekommenderar högst sex scouter per patrull, gärna mindre 
om möjligt. Så långt det går är det eftersträvansvärt att patrullerna består av 
ungdomar som ändå träffas i skolan. Dock har vi förståelse för att det är ett 
stort arbete att mitt i läsåret organisera om patrullindelningen och att detta 
dessutom kan påverka kamratrelationer och sammanhållning negativt i en del 
fall. OBS! Undvik gemensamma samlingar helt under träffarna. 

 
3. Inte dela utrustning med varandra, t.ex. knivar och yxor som man 

håller i en längre stund. Ha handsprit till hands om ni ändå hamnar i 
situationer där det blir nödvändigt att använda samma verktyg etc. Det är 
förstås omöjligt att i planeringsstadiet förutse alla situationer som kan 
uppkomma. Försök se till att ha filtar till hands, som kan lånas ut om en 
scout skulle upptäcka att hen inte tagit på sig tillräckligt varma kläder. 

 
4. Alla aktiviteter ska ske utomhus. Både scoutstugan och förrådet är nu 

avstängda. Endast toalettbesök får ske inne i stugan under mötena, då endast 
en scout i taget. Ledare får förstås gå in för att hämta och återlämna material. 

 
5. Vi rekommenderar att mötena hålls på andra platser än i anslutning 

till scoutstugan. Då upplevs inte avstängningen av stugan som lika 
negativt av vare sig scouter eller ledare. 

 
6. Resor till och från aktiviteten ska ske individuellt så långt det är 

möjligt. Samåkning ska undvikas. I de fall där en scout inte kan ta sig till 
träffen utan att få skjuts rekommenderar vi istället att samtliga i bilen bär 
munskydd. 

 
7. Som alltid är det av yttersta vikt att hålla god handhygien. 
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8. Vi rekommenderar att mötena kortas ned för att scouter och ledare ska 
orka följa riktlinjerna hela träffen. Mötena behöver hålla en relativt hög 
intensitet för att alla ska hålla värmen. 

 
9. Ingen gemensam fika eller annan kost. Scouterna uppmuntras ha 

med sig varm dryck i egen termos och kåsa. 
 

10. Ge scouterna en tydlig utrustningslista inför varje träff. Säkert 
behöver de flesta scouterna och föräldrar påminnas om kloka klädråd, 
vikten av sittunderlag i kyla, det fina med varm dryck mm. 

 
11. Ansvariga ledare i varje avdelning är ansvariga för att hålla 

kontinuerlig kontakt med föräldrar, företrädesvis via mail. Detta är 
viktigt både för att möjliggöra att riktlinjerna följs och för att öka 
tryggheten bland scouter och vårdnadshavare. 

 

OBS! Det allra viktigaste i alla lägen är att alla med minsta symtom på 
infektion, även lindriga, avstår alla sociala kontakter som riskerar att 
sprida smitta, förstås inkluderar detta all vår verksamhet. 

Scouter och ledare som har familjemedlemmar med misstänkta 
Covidsymtom ska också avstå träffar fram tills den med symtom testats 
negativt eller hela familjen varit symtomfri i minst 48 timmar. 

Styrelsen följer hur bedömningen från regeringen och scouterna nationellt blir när 
det gäller barn- och ungdomsverksamhet även framåt. Situationen och riktlinjer kan 
ändras fort. Vi kommer med stor sannolikhet behöva hålla uppföljande digitala 
möten med jämna mellanrum.  

Har ni frågor, oro eller funderingar så prata i första hand med er avdelningsledare. 
I andra hand med Styrelseledamot Carin Ölmunger (0733-387707 eller 
carin.olmunger@gmail.com) 

Scouterna centralt uppmuntrar också till kontakt vid behov: info@scouterna.se. 

 
Hjälp varandra också mellan avdelningarna!  
Tillsammans besitter vi som kår en stor kompetens. Snart, snart är våren här och 
värmen återvänder. Dessutom kommer vaccineringen som nu tagit fart högst troligt 
påverka smittspridningen i positiv riktning inom kort. 


