
VÄXTKRAFT ’14  
KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT  

7-9/11 2014  

I SAMARBETE MED SENSUS   

 !  

!!!
Lär dig spela ukulele steg 1  
Kursledare: Gitten Abramsson  

Materialkostnad: Ukulele finns för 295:- om du inte har egen.  

Kurstillfälle: Fredag 18.00-21 



  

Du får lära dig några grundläggande ackord  
och ett knippe käcka sånger till avdelningens  
sångstund eller ett lägerbål. Ange om du vill  
köpa ukulele när du anmäler dig. 

!
Trygga Möten 
Kursledare: Södertörns kursteam 
Kurstillfälle: Lördag 13.00-15.30 

Våra scouter tillbringar mycket av sin tid i scoutverksamheten. Det betyder att 
de vistas i miljöer där övergrepp och kränkningar kan förekomma. Men det 
kan också betyda att scouterna kan hitta ledare att anförtro sig åt om de 
utsatts för övergrepp, hemma eller i kåren. Det ställer stora krav på ledare, 
som måste vara medvetna om att övergrepp förekommer och vara beredda 
att reagera och agera när så sker. 

!
!
Utbildning bas Modul B1 (Scoutprogrammet) 

Kursledare: Södertörns kursteam  

Kurstillfälle: Fredag 18.00-21 

!

Deltagaren får kunskap om åldersgrupper, målspåren och scoutmetoden. Man 
lär sig använda grunderna i scouternas program som stöd vid planering av 
aktiviteter och får kännedom om vilket som finns och att använda dem 
praktiskt. 

!
Meteorologi för friluftsfolk                                  

Kursledare: Kerstin Vejdemo 
Kurstillfälle: Fredag 18.00-21 

!
Ta chansen att lära dig om vädret. Varför blir vädret som det blir? Olika 
vädersituationer? Tolka väderprognoser? Felkällor, läsa av molnen. 

                                                              !  

Utbildningsmacka  

Kursledare: Gitten Abramsson  
Kurstillfälle: Fredag 21.00-22.30 

!
För dig som är intresserad utbildning inom scouterna och gärna vill utbilda 
dig. Över en macka pratar om utbildningar vi gått och rekommenderar andra 
att gå. 

!
!



Utbildning bas Modul B4 och B5 (Säkerhet 
och ansvar, Friluftsliv) 
Kursledare: Södertörns kursteam  

Kurstillfälle: Lördag 09.00-12.00 

!
Deltagaren lär sig om vad som är dennes ansvar, vad som krävs  

för en trygg och säker verksamhet. Tankar kring risker och  

riskhantering samt vad man gör om något händer. 

Varm, torr, mätt, trygg och glad utomhus, samt kunskaper  

om allemansrätten. 

Kursen hålls utomhus. Vi lagar och äter lunch tillsammans. Medtag kåsapåse!
(=tallrik, mugg, bestick) Kläder efter väder är bra att ha på sig! 

!
!
HLR 

Kursledare: Ida Hellstedt 
Kurstillfälle: Lördag 09.30-12.00 

!
Lär dig hjärt och lungräddning! Praktiska övningar kommer att hållas. 

!

Scouter på våglängder  

Kursledare: Stefan Sagström 

Kurstillfälle: Lördag 09.30-12.00 

!
Hur aktiverar man scouter på fler våglängder? 

Lär ut Knopar (grundkurs) 
Kursledare:  Kerstin Vejdemo och David Bäckman 
Kurstillfälle: Lördag 09.00-12.00 

!
 Lär dig använda rätt knopar till lands och sjöss - och hur lär du ut dem! 
Har du egna önskemål så berätta då du anmäler dig! 
Passar bra i kunskapsnivå för spårare, upptäckare och äventyrare. 

!  

!
Värsta fördomen 

Kursledare:  

Kurstillfälle: Lördag 13.00-15.30 

!
Är du värsta ledaren?! 
Genom proaktiv och normkritisk metodik, samt samtal kring fördomar och 
värderingar, vill vi förändra inte bara våra egna organisationer utan i 
förlängningen också samhället i stort.  



!
Japanska 

Kursledare: Mattias Axelsson 

Kurstillfälle: Lördag 13.00-15.30 

!
Jamboreekurs i Japanska! Kul information så att du blir bättre förberedd inför Jamboree 
i Japan! !
Silversmide 

Kursledare: Fredrik ”Vispen” Skytt          

Kurstillfälle: Lördag 13.00-16.00 

                                

Här får du lära dig att göra små saker i silver tex knopar i silver som ringar, 
halsband, broscher mm. Allt material betalas av deltagaren själv. Priset 
räknas ut på plats. Meddela då du anmäler dig vad du skulle vilja göra. Om du 
har egen plattång så tag med den till kursen. 

!
Skogsäverntyret 
Kursledare: Jeanette Englöfh  

Kurstillfälle: Lördag 13.00-16.00 

!

Här får du prova på Svenska orienteringsförbundets 
material "Skogsäventyret", som är ett material för ledare 
att enkelt arbeta och lära ut bl a kartkunskaper i sin verksamhet. 
Du kommer att få prova på "ormen långe" med karttecken mm. 
Kanske får du några idéer att föra vidare till kåren. !!

!  
!
Lär dig spela ukulele steg 2  
Kursledare: Gitten Abramsson  

Materialkostnad: Ukulele finns för 295:- om du inte har egen.  

Kurstillfälle: Lördag 13.00-16.00 

  

Du får lära dig några grundläggande ackord  
och ett knippe käcka sånger till avdelningens  
sångstund eller ett lägerbål. Ange om du vill  
köpa ukulele när du anmäler dig. 

Anpassat Ledarskap  
Kursledare: Patric Brask  
Kurstillfälle: Lördag 16.00-19.00 



!
Hur anpassade är era möten för scouterna? Hur anpassade är de för ledare? 
Föräldrar? Besökare?  
Scouterna pratar mycket om att inte ha en avbytarbänk, men hur hanterar du 
personer med andra behov? Hur hanterar kåren det? !
Introduktionskurs 
Kursledare: Åsa Lyvik  

Kurstillfälle: Lördag 16.00-19.00 

!
Kursen riktar sig till nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna om vad 
scouting och scoutledarskap innebär. Det krävs inga förkunskaper för att gå 
den här kursen.  

Navigering 
Kursledare: Killo Frisk och Jimmy Lorentzon 

Kurstillfälle: Lördag 16.00-19.00 

!
Navigering med paddor, plattor, och smarta telefoner. Demos, tips och tricks 
för ”bättre koll på läget” med moderna hjälpmedel. Även faror och fällor med 
dessa behandlas. 

    

Matlagning 

Kursledare: Ronnie Pettersson 

Kurstillfälle: Lördag 16.00-19.00 

!
Ronnie har stor erfarenhet av matlagning i samband med olika 
scoutarrangemang. På kursen delar Ronnie med sig av sina erfarenheter. 
Kursen är upplagd så att deltagarna tillsammans med Ronnie lagar middagen 
till alla deltagare på Växtkraft ska äta. 

!
Lördag kväll efter kl 19.00 har vi ett 
gemensamt lägerbål för att avsluta kvällen. 

!
!
KamratÖvningar/banor och miniäventyr 
Kursledare: Jeanette Englöfh  

Kurstillfälle: Söndag 09.00-12.00 

!
Ta chansen att prova på några kamratövningar/banor, genom learning by 
doing. 
Det är en form av samarbetsövningar. Du får även prova på ett miniäventyr. 
Materialet är från Äventyrspedagogikutbildning som jag har genomfört. 
Kanske får du några idéer att ta med hem till kåren/avdelningen/ledargänget! 



!  

!
Utbildning bas Modul B2 och B3 
(Scoutrörelsen och ledarrollen) 
Kursledare: Södertörns kursteam  

Kurstillfälle: Söndag 09.00-12.00 

Deltagarna får kunskap i scouterna som världsrörelse, scoutings historia samt 
scouternas organisation i Sverige. Som ny scoutledare ska man förstå 
förväntningar, vad som är ledarrollen och att ledaren inte är ensam men att 
man har ansvar. !
Tälja 
Kursledare: Ebbe Pettersson 

Kurstillfälle: Söndag 09.00-12.00 

!
På det här kurspasset får du lära dig olika täljgrepp och tekniker.  Deltagarna 
ska ha med sig egen täljkniv till kursen.  

                         !  

!
!
!
!
!
!
!
!
Kurslokal   

Växtkraft anordnas vid Huddinge scoutkårs stuga Kvarnbergsgården.    
Adress: Vikingavägen 21, nära Kvarnbergsplan i Huddinge.  

I år har vi ingen övernattning.  

  

Växtkraft ger möjlighet att vara med hela helgen, eller enstaka kurspass som 



passar ditt intresse och din tid!  

  

Inneskor kan vara bra att ha med liksom penna/anteckningsmateriel.  

!
Barnpassning 

Vi kommer även i år ha folk som hjälper till med barnpassning under helgen. 
Anmäl gärna det så att vi vet redan innan. 

!
Bokbord 
Under kursen kommer vi att ha ett bokbord med våra nya uppgiftsböcker och 
annan aktuell litteratur, så ta med läsglasögonen.  

  

Mat  
Ange när du anmäler dig om du har några speciella allergier, religionskost etc. 
Vi serverar lunch lördag och söndag samt middag lördag kväll samt frukost för 
övernattare.  

  

Kursavgift  

75:- för första  kurspasset, 50:- för påföljande.  

Mat: 50:- per måltid   

Alternativ 400:- för hela helgen.  

Observera att för några kurspass finns mtrl att köpa till självkostnadspris.  

Allt kan betalas på plats eller så kan man begära att få faktura. 

  

!
!
!
!
Hur anmäler jag mig? 
Föranmäl dig mer än gärna redan nu. Då kan vi snabbare konstatera om 
kursen kommer att hållas eller måste ställas in.Om du vill ha barnpassning 
måste detta också anmälas. 

Du kan anmäla dig direkt via asalyvik@yahoo.se 

!
Vid ev avanmälan använd ovanstående mailadress också. 

!
Ta hjälp av din KUL/Kårutbildningsledare. Efter anmälningstiden gått ut 
kommer en bekräftelse att skickas till alla anmälda kursdeltagare.  Observera 
att vissa kurspass har både min och max antal deltagare för att genomföras.  



!

!


