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Välkommen!

Varmt välkommen till Säters Scoutkår! Först av allt vill vi tacka för den tid och det
engagemang du ger till oss i vår kår. Det är en stor hjälp för att vi ska kunna erbjuda
våra scouter en spännande och framförallt rolig tid hos oss. För att hjälpa dig som ny
medlem och/eller anhörig i vår kår har vi skrivit detta informationshäfte där vi på ett
enkelt sätt informerar om vår scoutverksamhet här i Säter. Det här häftet innehåller

information som är bra för både dig som anhörig och dig som är intresserad av att
engagera dig i vår scoutkår. Vi förklarar hur vår verksamhet fungerar och vad några av
våra speciella scoutord betyder.

Än en gång, varmt välkommen till Säters Scoutkår!
Vi är glada att ha just dig med!
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Redo för livet
Syftet med scouting är att hjälpa barn och ungdomar att bli redo för livet.

Vi vill utveckla:
GRUPPEN: Ledarskap, aktiv i gruppen, relationer
TANKEN: Kritiskt tänkande, problemlösning, fantasi
KÄNSLORNA: Självkänsla, förståelse för omvärlden, känsla för naturen, aktiv
i samhället
TRO OCH LIVSFRÅGOR: Värderingar, självkritiska och existentiella frågor
KROPPEN: Ta hand om din kropp, våga anta och klara av utmaningar

Om det inte är roligt, är
det inte scouting!

Scoutmetoden är en metod för personlig utveckling genom icke-

Det ska vara roligt att

formellt lärande, utformad för att ge unga människor möjlighet

vara scout. Nästan vad

att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar. Metoden

som helst kan vara

består av sju delar.

scouting, så länge de

1. Learning by doing

olika delarna i

2. Patrullsystemet

scoutmetoden hänger
med.

3. Friluftsliv
4. Lyssnande och stödjande ledarskap
5. Symboler och ceremonier
6. Lokalt och globalt samhällsengagemang

Tips: Läs gärna mer i boken ”Ledaren – gör
dig redo”

7. Scoutlag och scoutlöfte
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Avdelningar
Spårarscouterna

Upptäckarscouterna

Scouterna går i klass 2 och 3.

Scouterna går i klass 4, 5

Äventyrarscouterna

Utmanarscouterna

Scouterna går i klass 6, 7, 8

Scouterna går i klass 9 – gymnasiet
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Scoutmötet
Våra scoutmöten är mellan 60 och 90 minuter långa. Vad vi gör på våra
möten och hur de är upplagda skiljer sig mellan avdelningarna.
Ett exempel på hur ett scoutmöte kan läggas upp:

Inledande samling – mötet inleds med en liten ceremoni, till exempel tänds
lyktan. Ledarna går sedan igenom vad som ska ske på mötet.
Lek – Medan någon eller några av ledarna leker med barnen kan övriga
förbereda nästa aktivitet.
Aktivitetspass – Stationer, stafetter eller uppgifter löses individuellt eller i
patrullen.
Lek
Aktivitetspass
Gemensam städning
Avslutande samling och avslutningsceremoni – Ledarna går igenom om det
är något att tänka på tills nästa möte. Lyktan släcks.
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Scoutåret
Varje år finns aktiviteter som återkommer årligen.

Höstterminen:
Slutet på augusti – ledarna träffas för att planera höstterminen

September/oktober - höstövernattning – sker avdelningsvis eller gemensamt
Tredje helgen i oktober – Joglobus Anderssons testamente. En dagstävling som vi anordnar och
bjuder in grannkårerna till.
Kring höstlovet– Halloweenövernattning
December – Tältövernattning för alla upptäckarscouter och äldre. Vi sover i militärtält med kamin.

Vårterminen:
Innan terminsstart – ledarträff för att planera vårterminen samt påbörja planering av
Risshyttelägret.
Februari/mars – skidhajk, beroende på intresse och tid, en längre eller kortare skidhajk för ledare
och/eller de äldsta scouterna.
23 april – St. George, scouternas eget skyddshelgon. Firas på dagen eller med en övernattning på

helgen.
Kristi himmelfärd eller nationaldagen – Vi anordnar det årliga Risshyttelägret under tre dagar
med scouter från våra grannkårer.
Midsommar – Vi binder girlanger och kransar samt reser midsommarstängerna på Åsgårdarna och
i Säterdalen.
Sommarläger – För scouter och ledare
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Scoutdräkten
I Sverige används både scoutskjorta och olika profilkläder som den officiella
scoutdräkten. I Säters Scoutkår har vi gjort valet att använda scoutskjortan precis som
förut. Det vill säga, vid större läger eller andra aktiviteter där vi tydligt ska
representera Scouterna använder vi scoutskjortan.
Till scoutskjortan bärs en halsduk samt märken. Varje kår har sin egen halsduk och
det finns en officiell halsduk för Sverige. Vid internationella läger ska alltid den
svenska halsduken bäras. Märkena symboliserar tillhörigheter av olika slag, som
åldersgrupp, världsförbund, scoutkår, lägerdeltagande eller ett bevis på att man
klarat av något som till exempel knvibeviset.
Är du intresserad av att köpa en scoutskjorta gör du det lättast genom att gå in på
scouternas hemsida och leta reda på scoutshopen. Där väljer man det man vill köpa
och sedan skickar man sin beställning till lars.jungermann@telia.com
Halsduk och märken finns redan i kåren så dessa köper man direkt av oss!

Praktisk information
Lokalen – Här bedriver vi den huvudsakliga delen av vår verksamhet. Lokalens adress är
Barbrogatan 2 i Säter.
Risshyttan - Vår scoutstuga som ligger ungefär en mil utanför Säter. Här har vi
övernattningar, hajker, läger med mera. Stugan går också att hyra, för mer information

om uthyrning kontakta vår stugfogde. Adressen är Risshyttan 5, 78391 Säter.
Daniels Hage - En liten stuga som kåren äger mitt ute i skogen. Finns tillfällen då vi
förlägger vissa aktiviteter där.
Betalning av hajker och övernattningar sker kontant på plats till en ledare, om inget
annat anges.
Medlemsavgiften är 200 kr/termin för första medlemmen i familjen nästkommande

medlemmar betalar 175 kr/termin.
Städdag – I början av maj varje år genomförs vår årliga städdag i Risshyttan där vi
städar ut vintern både inne och ute. Vi förväntar oss att alla medlemmar med familjer
ställer upp och hjälper till denna dag.
Julmarknad - Varje år brukar Säters scoutkår ha ett marknadsstånd på julmarknaden och
vi förväntar oss att alla medlemmar hjälper till genom att skänka fikabröd t.ex.

lussebullar och julgodis.
Nattvandring – När nattvandring genomförs i samverkan med kommunen ställer vi upp
och deltar mot betalning. Scouter, ledare, vårdnadshavare över 18 år kan hjälpa till.

Mer om Scouterna som organisation kan man läsa på www.scouterna.se
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Scoutkåren och miljön
Eftersom vår verksamhet till stor del sker ute i naturen tycker vi i Säters
Scoutkår att det är viktigt att vi tar hand om vår miljö. Därför fattade vi under
våren 2013 beslutet att minska utskick av papper. Från och med nu kommer
vi att minska information som går ut via papper och istället kommer
informationen att finnas tillgänglig på vår hemsida, www.saterscout.se
Vi kommer samla in mailadresser för att även kunna skicka ut
information via mail.
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Trygga möten
Scouterna vill ha ett samhälle fritt från övergrepp. Vi vill att alla verksamheter och
möten för barn och unga ska vara trygga och helt fria från övergrepp i alla former.

För att säkerställa att scouternas verksamhet är trygg för barn och unga har Scouterna
tagit fram en webbaserad ledarutbildning som heter Trygga Möten. Genom den utbildas
scoutledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man
förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa. Scouterna
ingår i Nätverket för Barnkonventionen vars mål är att främja FN:s konvention om
barnets rättigheter, vi gör vår del genom att skapa trygga möten för alla medlemmar i

Scouterna.
Hösten 2012 fattades beslutet på Scouternas stämma att alla aktiva ledare inom
Scouterna ska gå kursen Trygga möten.

Sedan 2020 är det bestämt att alla ledare från 15 års ålder inom Scouterna som deltar

i aktiviteter med barn (alla upp till 18 år) måste uppvisa ett begränsat utdrag ur
belastningsregistret. Det är kårstyrelsen ansvar att detta sker och att det uppdateras
vart tredje år.

11

GDPR
Samtycke till personuppgiftsbehandling
Säters Scoutkår (organisationsnummer 882600-7604). Vi behöver kunna behandla vissa
personuppgifter om dig för att kunna ge dig en trygg, säker och praktisk upplevelse för dig inom
scouterna.

De personuppgifter som vi vill samla in och databehandla är:
Namn och personnummer:
Används för att identifiera dig. Vi behöver spara de uppgifterna i tio år. Dessa uppgifter kan
behöva delas med vårt försäkringsbolag om det behövs.
Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress, postadress:
De uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig och kommunicera med dig.
Matpreferenser, allergier:

Vi behöver veta vad du kan äta.

Medicinsk information:
För din trygghet och säkerhet behöver vi veta om det är något särskilt i ditt hälsotillstånd som
behöver speciell anpassning, eller om du har speciella behov av något slag. Den här
informationen hanterar vi med extra försiktighet och endast de personer som har direkt behov av

informationen kommer att få tillgång till den.

I och med medlemskap godkänner jag hantering av personuppgifter enligt ovan.
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Scoutord
Inom scouterna finns det många ord som kan tyckas konstiga och det kan vara svårt att veta vad
de betyder. Här kommer de vanligaste av dessa ord.

Scoutkår – Scoutkåren är den lokala avdelningen som finns under riksorganisationen Scouterna.

Avdelning – En scoutkår har olika avdelningar där scouterna är indelade efter ålder. De
avdelningar som finns är Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare och Rover.
Patrull – En mindre grupp scouter, oftast tre till åtta personer, som finns inom avdelningen.
Tillsammans löser de uppgifter på möten och tävlar på hajker och liknande.
Övernattning - Vi är ute och har roligt, men oftast sover och lagar vi maten inne.
Hajk – Innefattar en vandring/cykeltur/skidtur/paddling. Maten lagas ute och vi sover ute.

Beroende på åldersgrupp varierar längden och om packningen bärs eller inte.
Läger – På ett läger finns flera scouter från olika kårer. Vi sover i tält som slås upp på
lägerplatsen. Maten lagas ute.
Trangiakök – Kallas även stormkök. Används vid matlagning ute på till exempel hajker.
Innehåller ställning, kastruller och stekpanna samt handtag/tamoj och brännare. Vi använder gas
i våra kök.

Matsaker - Innebär att följande finns med i packningen; Djup plasttallrik, kåsa/mugg, sked,
gaffel, kniv samt handduk att torka sin egen disk med. Allt ska förvaras i en tygpåse.
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Engagera dig!
Är du som vuxen intresserad av att prova på scouting så finns det flera olika

möjligheter. Var med som ledare på en avdelning, engagera dig på
helgaktiviteterna, var med i styrelsen eller kom och umgås på en ledaraktivitet.

Du är med så mycket som du känner att du har tid för, vi är glada för den hjälp du
kan och vill ställa upp med!

Vill du börja med att träffa oss ledare är två återkommande aktiviteter, endast för
oss vuxna, våren och höstens planeringsdagar.
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Kontaktinformation
Vill du komma i kontakt med någon av ledarna i kåren finns informationen på

vår hemsida: www.saterscout.se
Du kan även följa oss på Facebook där vi försöker lägga upp information om
och från våra aktiviteter.
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