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SCHEMA HT2021 (V1) 

Vi träffas i scoutstugan, Slagsta Gård. Östra flygeln onsdagar kl:18.30 - 20.00 om det inte står 

annat i schemat. Kläder efter väder. Vi kommer att vara ute så mycket som möjligt! 

Scoutledare: Ilse Borgström 070-669 71 19                Lotta Lindberg 070-953 04 42 

Märken vi kommer att arbeta med: Våga-märket. 

DATUM DAG SAMLINGS- 

PLATS 

AKTIVITET 

8 sep Onsdag Scoutstugan Prova-på-kväll vid scoutstugan  

11 sep Lördag Båtklubben Firande av NBS 50 års jubileum  

lördag 13 - 16 

15 sep Onsdag Scoutstugan Scouterna träffas i scoutstugan och har roligt 

22 sep Onsdag Scoutstugan Scouterna träffas i scoutstugan och har roligt 

Inbjudan till Sundbydagen 

    29 okt Onsdag Scoutstugan Scouterna träffas i scoutstugan och har roligt 

6 okt Onsdag Scoutstugan Patrulltävling 

9 okt Lördag Sundby gård Sundbydagen! Inbjudan kommer! 

13 okt Onsdag Scoutstugan Minihajk – info om vad en hajk är 

20 okt Onsdag Scoutstugan Scouterna träffas i scoutstugan och har roligt 

27 okt Onsdag Scoutstugan FN-dagen – FN firar 75 år 

3 nov - - Höstlov – inget möte 

10 nov Onsdag Scoutstugan Scouterna träffas i scoutstugan och har roligt 

13 nov Lör Plats bestäms 

senare 

Heldagsaktivitet, mer info kommer 

17 nov Onsdag Scoutstugan Scouterna träffas i scoutstugan och har roligt 

24 nov  Onsdag Scoutstugan Scouterna träffas i scoutstugan och har roligt 

1 dec Onsdag Scoutstugan Överraskning 

8 dec Onsdag Scoutstugan Höstavslutning med hela scoutkåren. Fackeltåg. 

Inbjudan kommer 

 
Föräldrar är välkomna att vara med på alla våra aktiviteter! 

Meddela gärna avdelningsledaren om ni/era barn inte kommer, med vänliga hälsningar 
spårarledarna!
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Vad vill vi uppnå? 

Verksamheten i Scouterna bygger på scoutmetoden som består av Scoutlag & scoutlöfte, 

Patrull (grupp av 5-8 scouter), Learning by doing, Symboliskt ramverk, Friluftsliv, 

samhällsengagemang samt stödjande och lyssnande ledarskap. Personlig utveckling är ett 

övergripande mål med scouting. Det är viktigt att scouterna får förutsättningar för att växa.  

 

1. Ledarskap - börjar öva ledarskap i patrullen genom att ansvara för att gruppen löser 

kortare enkla och praktiska uppgifter. Scouten instruerar även sina kompisar i enklare 

uppgifter. 

2. Aktiv i gruppen - Spåraren övar på att ta plats i gruppen, att vara med och känna 

tryggheten att testa, våga och kanske misslyckas. Scouten samarbetar konstruktivt och 

känner trygghet i patrullen. 

3. Relationer - utvecklas till en bra kompis och får förståelse för andras känslor.  

4. Förståelse för omvärlden - Scouten utvecklar ett öppet och nyfiket förhållningssätt till 

olika sätt att leva.  

5. Känsla för naturen - Spåraren känner sig trygg i naturen och lär sig att det är viktigt att 

vara rädd om den.  

6. Aktiv i samhället - demokrati genom att ta ställning i enklare frågor och delta i enkla 

beslutsprocesser.  

7. Existens - Spårarscouten får börja fundera över existentiella och andliga värden.  

8. Självinsikt och självkänsla - Spårarscouten får utrymme att reflektera över vad som är 

rätt och fel och lär sig om scoutings värderingar. 

9. Egna värderingar - Spårarscouten får utrymme att reflektera över vad som är rätt och 

fel och lär sig om scoutings värderingar. 

10. Fysiska utmaningar – Spårarscouten upptäcker och utvecklar glädjen i att röra sig och 

tränar sin kroppskontroll genom lek. 

11. Ta hand om sin kropp - Spåraren upptäcker att kroppen reagerar olika beroende på vad 

den utsätts för (t.ex. beroende på mat och dryck, ansträngning, sömn och väder).  

12. Problemlösning - Som spårarscout fokuseras problemlösningen på aktiviteter som 

stärker gruppen och som har tydliga och snabba resultat. 

13. Kritiskt tänkande - Spårarscouten övar på att förstå sina kamrater och att lyssna. 

14. Fantasi och kreativt uttryck - Spåraren upptäcker glädjen i att uttrycka sig kreativt på 

olika sätt och får visa upp något han eller hon är bra på. 

 

Scouternas gemensamma program – www.scout.se/program 

Målen ovan är samma för alla spårar scouter i hela Sverige 

 

http://www.scout.se/program

