Vi vill hälsa dig varmt välkommen till vår kår.
Scouterna

utrustningslistor och du kan kontakta en ledare om ni har
frågor om utrustning eller behöver låna något.

Scouterna ger över 75 000 barn och unga i Sverige chansen att
uppleva äventyr och utmaningar tillsammans och växa som
individer. Vi använder scoutmetoden som har funnits i över
100 år. Sveriges scouter är del av en global ungdomsrörelse med
över 54 miljoner medlemmar i 172 länder.

Åldersgrupper

Scouternas strategi 2015–2025

Familjescouting 4–7 år
• Rödmyrorna (söndag kl 10-12)
• Svartmyrorna (söndag kl 13-15)
Ledord: Tillsammans, Uppleva, Mötas,
Glädje, Lekfullt

Vår vision – det här drömmer vi om
Unga som gör världen bättre

Spårare 8–9 år
• Mockasinerna (torsdagar)
• Tomahawkerna (onsdagar)
Ledord: Nyfikenhet, Prova, Natur, Fantasi,
Roligt

”Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet
som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande.
Vi gör det genom att överträffa scouternas förväntningar i varje möte och
genom att scouterna utvecklas till förebilder i vår gemensamma rörelse.”

Vårt uppdrag – det här finns vi till för
Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att
utvecklas till sin fulla potential, i en trygg miljö där alla får vara sig själva.
Vi gör det med friluftsliv och den övriga scoutmetoden som pedagogisk
grund och lever enligt de värderingar som uttrycks i scoutlag och scoutlöfte.
Vi lovar äventyr, spänning, gemenskap och Sveriges bästa ledare.
Vi förändrar världen till det bättre - både lokalt och globalt.

I Viksjö scoutkår finns det olika avdelningar som är uppdelade
efter ålder. Varje avdelning är uppdelad i patruller (grupper) på
4–8 medlemmar. I patrullen får scouterna bland annat träna sitt
ledarskap genom att leda andra.

Upptäckare 10–12 år
• Jaktfåglarna (tisdagar)
• Skogsfåglarna (onsdagar)
Ledord: Våga, Samarbeta, Vilja, Lösa problem,
Omvärlden
Äventyrare 12–15 år
• Vandrarna (måndagar)
Ledord: Medvetenhet, Respekt, Friluftsliv,
Patrullen, Möten
Utmanare 15–18 år
• Ursus Arctos (måndagar)
Ledord: Engagemang, Reflektera, Nätverk,
Internationellt, Gemenskap
Bedrivs HT-2021 tillsammans med Barkarby-Skälby
Scoutkår

Viksjö scoutkår

Vi grundades 1971 och har ca 260 medlemmar med verksamhet
för barn och ungdomar i åldrarna 4–26 år. Som vuxen är du
välkommen till oss som ledare eller funktionär. Scouting i
Viksjö scoutkår innebär avdelningsmöten i veckorna, någon
övernattning/hajk per termin och så avslutar vi scoutåret med
ett efterlängtat scoutläger. Där emellan tillkommer
gemensamma kåraktiviteter som S:t Göran, prova-påmöte/rekrytering och vinter- och våravslutning.
Scouter känns enkelt igen när vi bär den petroliumblå
scoutskjortan eller andra petroliumblå scoutplagg. På
scoutskjortan fäster vi märken för att berätta vad vi gjort, vår
tillhörighet och vilka intressen vi har.
Grundplaggen i scoutdräkten är en scoutskjorta eller scout-tshirt och scouthalsduk med sölja. Viksjö Scoutkår har en vinröd
halsduk med ett kårmärke på snibben. Den vinröda färgen gör
att vi känner igen varandra i vimlet!
När vi åker på övernattningar, hajker och läger behöver man ha
ordentlig utrustning och rätt kläder. På hemsidan finns

Rover 19–25 år
• Järfälla Roverscouter
Ledord: Gränslöshet, Redo, Utveckla, Ledarskap,
Lyssna & stötta
Bedrivs sedan 2020 gemensamt inom kårerna i Järfälla
Kommun.
Läger
Varje sommar åker kåren på läger. Lägret är 3–4 dagar för
spårare och 7 dagar för äldre scouter. På läger får scouterna
använda färdigheter de har övat på under året. Vi sover i tält
och lagar all mat utomhus på våra vedspisar, gasolkök eller
stormkök.
Dagarna är fyllda med spännande aktiviteter så som
kanotpaddling, lägerbål, scoutfemkamp och bad. Alla ledare
och funktionärer gör detta på sin semester utan betalning och
betalar avgift för mat och boende. Kåren arbetar för att minska
lägerkostnaderna genom att söka fonder och arrangera
julmarknad.
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Sandvik
Som förälder kan du bidra genom att hjälpa till när vi packar
lägerpackningen, åka med på för-läger och bygga upp
lägerplatsen, vara funktionär i köket eller hjälpa till att lasta av
och diska lägerpackningen efter lägret. Man kan också hjälpa till
med avdelningens lägerprogram och aktiviteter.
När chansen ges deltar kåren i de stora nationella och
internationella lägren; jamboree. Ibland åker Äventyrarna på
eget läger i fjällen.

En del av verksamheten under vår och höst bedrivs i naturnära
Sandviksstugan nere vid Mälaren. Där är vi ute i mest typiska
element: naturen! Vi övernattar både inne i stugan och ute i
vindskydd.

Ledare och funktionärer

Kåren har en styrelse som träffas en gång varje månad. Vidare
har vi också ett antal funktionärer som har hand om:
• Material, utrustning, tält
• Medlemsregister, IT, Webb
• Ledarutbildning, ledarvård
• Fjällvik & Sandviksstugan
• Café Sandvik
• Rekrytering
• Julmarknad & loppmarknad
• Uthyrning

Arbetsgrupper

där man kan vara med och bidra är
• Stuggruppen (tar hand om Sandviksstugan)
• Husgruppen (bygger och underhåller Fjällvik)
• Jul-/Loppisgruppen (anordnar jul-/loppmarknader)
• Cafégruppen (driver Café Sandvik varje söndag).

Fjällvik

De senaste åren har kåren kämpat med lokalfrågan eftersom vår
gamla lokal brann ner 2013. Sedan dess har över 8000 ideella
arbetstimmar lagts ner för att bygga klart vårt fantastiska hus
Fjällvik. Varje måndag klockan 19–21 samlades vuxna för att
jobba med lokalen. Nu är står den här, men en scoutlokal blir
aldrig klar…
Numera har vi avdelningsmöten på vardagskvällarna och andra
aktiviteter och uthyrning på helgerna. Fjällvik används också
som kurslokal till både vår egen från Ledarskapsön, och externa
arrangörer.

Café Sandvik

Avdelningarna ansvarar för bemanningen av Café Sandvik.
Caféet är öppet söndagar klockan 11–15. Bemanningen är
därför klockan 10–13 och 13–16 inklusive förberedelser och
städning. Under denna tid förväntas att två scouter med varsin
vuxen finns på plats.
I arbetsuppgifterna ingår servering, grädda våfflor, ta betalt,
diska och städa. En erfaren caféansvarig förbereder och styr
arbetet i caféet.

Ideellt engagemang

Viksjö scoutkår är en ideell förening som bygger på ideellt
engagemang, alltså att ingen får betalt för att vara scoutledare.
Det finns ett stort intresse från barn i Viksjö att börja i
scouterna, det som sätter begränsningen i dag är antal ledare
och funktionärer i kåren.
För att vi ska kunna bedriva en positiv och säker verksamhet
behövs engagerade vuxna. Vi har ett stort behov av fler ledare
och andra funktionärer. Att engagera sig i scouterna ger en
utvecklande och rolig fritid för alla åldrar och du bidrar till
barnens möjligheter till en meningsfull fritid.
Som scoutledare ingår du i ett team av ledare, där ni planerar
och genomför ett program inom scouting. Samtidigt som ni lär
scouterna olika moment inom scouting, får du möjlighet att lära
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och utveckla dig själv och utvecklas genom att leda
avdelningen. Dessutom får du möjlighet att knyta kontakter
med andra vuxna i Viksjö. Och viktigast av allt - ha roligt!
Prata med ledarna eller styrelsen om vad just du vill bidra med.
Det finns inga krav på förkunskaper så länge du kan följa
scouternas värderingar. Scouterna ordnar med utbildningar för
nya och gamla scoutledare.
Varje termin arrangeras aktiviteter som kräver många vuxna; tex
julmarknad, loppmarknad, tävlingar och arbetsdagar för att
underhålla lokalerna.
Som scoutförälder ställer du upp på att:
• Hjälpa till vid de aktiviteter som ledarna efterfrågar
(bland annat Café Sandvik)
• Ta del av information från kåren och svara på
allmänna förfrågningar
• I förväg meddela om scouten inte kan komma på
något möte
• Ansvara för att scouten kommer till och från
aktiviteterna på ett säkert sätt
• Hjälpa din scout att ha kläder efter väder och rätt
saker med sig till scoutmötet.

Övriga aktiviteter under året

Det blir alltid en julmarknad: lördag innan 1:a advent kl. 8-17.
Förberedelser sker under veckan innan & fredagskvällen.
Avdelningarna förbereder något på scoutmötena innan jul, ex
bakar pepparkakshus eller kokar marmelad, som sen säljs på
kårens julmarknad. Detta är mycket populärt och vi får många
besökare.
Självklart har vi en vinter- och vårslutning. Det är viktigt att
rama in verksamheten mellan termin och skollov. Det är
gemensamt för hela kåren – alla scouter, ledare och
funktionärer samlas. Efter är det fika eller julgröt för ledarna,
funktionärerna samt utmanarna och lite gemenskap innan vi
säger hejdå för terminen.

Vad ger det mig?

Möjlighet att ge ditt och andra barn en chans att vara med på
scouterna. Att se dem utvecklas som individer och hjälpa
barnen att växa genom scoutmetoden, och ”Learning by
doing”. I scouterna lär du dig ta hand om dig själv och andra.
Att visa respekt för dig själv och dina kamrater.

Uppdraget till dig som förälder och anhörig:

Nu har vi kommit fram till den viktigaste biten: att du som
förälder eller anhörig antar det roliga och spännande uppdraget
där vi tillsammans lär genom att göra.
Hur mycket tid tar detta?
Du är med och planerar programmet under planeringshelgen
(1–2 dagar) och ytterligare 1–3 tillfällen under terminen.
Sedan genomför du möte 1 ggn/vecka: komma innan mötet
börjar, för att förbereda och ta fram material. Stanna lite efter
mötet för att plocka undan och reflektera över hur det gick och
prata om nästa möte med ditt ledarteam. I vissa fall även
inhandla material eller förbereda något till ett möte under
terminen, ex tipspromenad, karta, skatter till skattjakt eller
recept och ingredienser till matlagning.
Därefter genomför du en övernattning/hajk en per termin,
ibland tillsammans med en annan avdelning. Kräver lite extra
planering, varar ofta 1–1,5 dygn.
Sist på scoutåret är du med på sommarläger: Planeras med hjälp
av representanter från de olika avdelningarna. Spårarna är 3
nätter/ 4 dagar på läger. Kåren ordnar med mat och tält till alla.
Ledare betalar en något lägre lägeravgift (matkostnad).

Att själv lära sig om scouting, friluftsliv och vara mycket ute i
naturen. Möjlighet att lära sig ledarskap, problemlösning,
naturen, sjukvård, knopar, elda och laga mat på stormkök.
Hur jobbar man i patruller, leda lekar, lära scouter att visa
respekt för sig själva och andra.
Kontakt
Du ska självklart kontakta oss för frågor och annat. Det
fungerar digitalt på Internet, men vi tror ännu hellre på ett
samtal:
Kårordförande: Monica Johansson 070-226 64 82
Webb: http://viksjo.scout.se
Mejl: styrelsen@viksjo.ssf.scout.se
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