JAG VILL ENGAGERA MIG
SOM VUXEN!
Du som familjemedlem eller vuxen är också
varmt välkommen att vara med! Du kan
komma med som ledare, göra lekar ihop,
hjälpa till med mat, ansvara för lokalen eller
skjutsa barn. Kanske är det något du tycker
är extra roligt att göra?
Scoutledarnas roll är att stötta och lyssna
på scouterna och hjälpa till när det behövs.
Ju äldre scouterna blir desto fler ledaruppdrag och ansvar får de själva. Scoutledare
finns i alla åldrar och det är aldrig för sent
att engagera sig. Det finns även stöd till hjälp
som terminsprogram, böcker, utbildningar
och en aktivitetsbank.
Vi som engagerar oss i scouterna jobbar
alla ideellt, så det är bara bra om vi är fler.
Hör av dig om du vill prova att vara med.
WWW.SCOUTERNA.SE

SKAFFA EN MER
SPÄNNANDE FRITID!
Om Scouterna på lätt svenska

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING
I Scouterna hittar du utmaningar och nya kompisar,
oavsett ålder och var du bor. Här kan du uppleva
äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem
eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar
världen. Och du är självklart med och bestämmer
vad vi skall hitta på!

Scouterna ger barn och ungdomar från alla delar av
samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans
och växa som individer. Vi är en politiskt och religiöst
obunden organisation. Alla scoutkårer bedriver
scouting och verksamheten kan se lite olika ut från
kår till kår beroende på intressen och förutsättningar. Vissa fokuserar på segling eller friluftsliv,
andra kring samhällsengagemang, musik, nykterhet eller tro.

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör - vi är
schyssta kompisar och värnar om allas lika värde!
Scouternas verksamhet genomförs oftast i de
lokala föreningarna, scoutkårerna, och det finns
kårer över hela Sverige. På kåren är vi indelade i
olika åldersgrupper och träffas nästan varje vecka
under höst och vår. När vi träffas gör vi allt från att
lära oss om överlevnad i naturen till att diskutera
jämställdhetsfrågor eller göra insatser i samhället.
För att vara med i Scouterna måste du vara medlem
i en scoutkår. Genom din lokala kår får du
information om medlemsavgift. Har du frågor
om medlemsavgiften eller har ditt barn speciella
behov, prata med ordförande eller ledare i kåren.

LÄGER OCH ÄVENTYR

I Scouterna åker vi ofta på dagsutflykter eller
kortare övernattningar. Som scout får du uppleva
äventyr, testa nya saker, utmana dig själv och
skapa minnen för livet. På sommaren har det
flesta scoutkårer läger. Ett läger är oftast längre än
en dagsutflykt, man kan sova borta flera nätter.
Under ett läger hinner man med mängder av
scoutaktiviteter och får träffa många nya kompisar.
Ibland gör scouter aktiviteter utomhus, då är det
viktigt att alla är torra och varma. De som inte
har regnkläder eller varma skor kan be en ledare
om hjälp.

