
 

 

Storschema 
 

Fest! - ingen föranmälan, alla som vill 

Programpass & workshops - ingen 

föranmälan, alla som vill 

Fikarum - ingen föranmälan, alla som vill 

Stämman - anmälan krävs för ombud som 

får rösta & lägga yrkanden samt deltagare 

som får skriva inlägg i diskussionerna, övriga 

kan observera utan att ha anmält sig 
   

Fredag 20 november 
 

kl. 18.00 - 19.00 Demokratiskola 

  

Lördag 21 november 
 

kl. 10.00 Öppningsceremoni 

kl. 13.00 - sön kl. 08.00 

VoteIT-diskussioner om punkt 1-7 i 

dagorningen 

kl. 13.00 - 14.00 Strategier för personligt synliggörande & 

dedikerat engagemang 

kl. 13.00 - 14.00 Scouter åker till Klimattoppmötet COP26 - 

vad vill vi ta med oss? 

kl. 14.00 - 15.00 Kreativ terminsplanering - gör ditt 

terminsprogram bättre och roligare 

kl. 15.00 - 16.00 Egen hållbarhet 

kl. 15.00 - 17.00 Klickscouting nu och då 

kl. 16.00 - 16.45 Fika med Scouternas ordförande 
  

  



Söndag 22 november 
 

midnatt - kl. 08.00 VoteIT-diskussioner om punkt 1-7 i 

dagorningen 

kl. 09.00 - 18.00 

Röstning i VoteIT om punkt 1-7 i 

dagorningen (för ombud) 

kl. 10.00 - 11.00 Trygga möten 

kl. 10.00 - 12.00 Hållbart engagemang  vad är det? 

kl. 11.00 - 12.00 Nyfiken på Treklöver Gilwell? 

kl. 12.00 - 13.00 Google- eller Microsoftintegrering med 

Scoutnet 

kl. 12.00 - 13.00 Arrangemangsgruppen pratar arrangemang 

kl. 13.00 - 14.30 Vems förväntningar lever du med? 

kl. 13.00 - 16.00 Trygga möten kurs 

kl.14.00 - 14.45 Fika med en utbildare 

kl. 15.00 - 15.45 Fika med Sensus 

kl. 17.00 - 17.45 Fika med Sensus 

kl.18.00 - 18.45 Fika om arrangemang 

kl. 19.00 Mötesordföranden sammanfattar 

  

Måndag 23 november 
 

kl. 08.00 - fre kl. 19.00 VoteIT-diskussioner om punkt 8-21 i 

dagorningen 

kl. 18.00 - 18.45 Fika om Trygga möten - för unga 

kl. 18.00 - 19.00 Suntprat 

kl. 18.00 - 19.00 Träna upp ditt civilcurage 

kl. 18.00 - 19.30 SUA - Systematisk uppdragsmiljöarbete 

kl. 18.00 - 19.30 Agenda 2030: Väsentlighetsanalys 

kl. 19.00 - 19.45 Fika med Generalsekreteraren 

kl. 19.00 - 20.00 Tryggare rum - Verktyg för inkludering i 

ungdomsverksamhet 



kl. 20.00 - 20.30 45 minuter om ditt personliga ledarskap 

kl. 20.00 - 20.45 Fika om Jamboree22 

kl. 20.00 - 21.00 Jamboree22 - Köksöar och patrullen för 

hållbarhet 
  

Tisdag 24 november 
 

Hela dagen - fre kl. 19.00 VoteIT-diskussioner om punkt 8-21 i 

dagorningen 

kl. 18.00 - 18.45 Fika om hållbarhet 

kl. 18.00 - 19.00 Upptäck Scouternas nya märken 

kl. 18.00 - 19.00 Eldstaden - ett koncept för hållbart ideellt 

engagemang 

kl. 18.00 - 19.00 Bli en ännu tryggare scoutledare med hjälp 

av våra webbkurser 

kl. 19.00 - 19.45 Fika om Resehandboken 

kl. 19.00 - 20.00 Introduktionsguiden för nya ledare 

kl. 19.00 - 20.00 Nobels fredspris 2021 till Scouterna och 

KFUM? - Hur ungdomsrörelsen bidrar till 

fred och hållbarhet 

kl. 20.00 - 20.45 Fika om Trygga möten - för ledare 

kl. 20.00 - 21.00 Jamboree22 - de stora viktiga målen 

kl. 20.00 - 21.00 Programinspiration: E-scouting med kåren 

  

Onsdag 25 november 
 

Hela dagen - fre kl. 19.00 VoteIT-diskussioner om punkt 8-21 i 

dagorningen 

kl. 17.00 - 17.45 Fika om att vara ung och leda styrelse 

kl.18.00 - 18.45 Fika om Funka olika 

kl. 18.00 - 19.00 Agenda 2030: Globala målens syfte och 

tillkomst 

kl. 18.00 - 19.00 Att leda en scoutkår 

kl. 18.00 - 21.00 Leda scouting i korthet - Karantänspecial 

del 1 (anmälan krävs) 



kl. 19.00 - 19.45 Fika om att vara scout i ett annat land 

kl. 19.00 - 20.00 Hållbart engagemang utanför Sveriges 

gränser 

kl. 19.00 - 20.00 Jamboree22 - Frågestund och vad är din 

dröm? 

kl. 19.00 - 20.30 Projektledning för Roverscouter 

kl. 20.00 - 20.45 Fika om att hitta ledare från andra länder 

kl. 20.00 - 21.00 När lägerelden brunnit ner 

  

Torsdag 26 november 
 

Hela dagen - fre kl. 19.00 VoteIT-diskussioner om punkt 8-21 i 

dagorningen 

kl. 16.00 - 16.45 Fika om Konungens stiftelse Ungt 

ledarskap 

kl. 17.00 - 17.45 Fika med en International Commissioner 

kl. 18.00 - 18.45 Fika om arrangemang 

kl. 18.00 - 19.00 Strategier för personligt synliggörande & 

dedikerat engagemang 

kl. 18.00 - 19.00 Barn i behov av särskilt stöd 

kl. 18.00 - 19.00 Hur går vi från ord till handling med 

hållbarhetsarbetet i scoutkåren? 

kl. 18.00 - 21.00 Leda scouting i korthet - Karantänspecial 

del 1 (anmälan krävs) 

kl. 19.00 - 19.45 Fika med Jamboree22 

kl. 19.00 - 20.00 Ideellt forum 

kl. 19.00 - 20.00 Världsscoutjamboree 2023 i Sydkorea - Ta 

del av förstudiens förslag och skicka med 

dina synpunkter 

kl. 20.00 - 21.00 Kreativ terminsplanering - Gör ditt 

terminsprogram bättre och roligare 

kl. 20.00 - 21.00 Scouting och klimatpåverkan 

  

  



Fredag 27 november 
 

Inga programpass eller 

fikarum 

 

Hela dagen - kl. 19.00 VoteIT-diskussioner om punkt 8-21 i 

dagorningen 
  

Lördag 28 november 
 

Inga programpass 
 

kl. 09.00 - 12.00 Beredningsgrupper i Zoom (för ombud) 

kl. 14.00 Huvudförslagen presenteras i VoteIT 

kl. 15.00 - 15.45 Meet the MOOT 

kl. 16.00 - 16.45 Fika med Jamboree22 

kl. 17.00 - 17.45 Fika med en utbildare 

kl.18.00  Mötesordföranden sammanfattar 

kl.18.00 - sön kl. 15-00 Röstning i VoteIT om punkt 8-21 i 

dagorningen (för ombud) 
  

Söndag 29 

november 

 

Inga programpass eller 

fikarum 

 

midnatt - kl. 15.00 Röstning i VoteIT om punkt 8-21 i 

dagorningen (för ombud) 

kl. 16.00 Avslutningsceremoni 

 


