Hej du förälder med barn i Scouterna!
Precis som övriga samhället blir också Scouterna och vår verksamhet påverkade av Covid-19. Vi vill
att du ska veta och känna dig trygg med att vi i Scouterna anpassar oss och vår verksamhet
kontinuerligt i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Vi gör vårt bästa för att ditt barn
ska få fortsätta ha en rolig och spännande fritid tillsammans med sina kompisar, trots att världen just
nu har vänts upp och ner. Därför vill vi i Scouterna inte ställa in vår verksamhet - vi vill ställa om!
Även om ovissheten och osäkerheten inför framtiden tär på oss alla så är det Scouternas övertygelse
att våra scouter mår bäst av att få ha kontinuitet i livet och det innebär fortsatt scoutverksamhet. Det
är dock den lokala scoutkår som har egen bestämmande rätt i hur den lokala verksamheten bedrivs.
Medlemskap i Scouterna
Vi är stolta över att vara en folkrörelse med medlemmar snarare än att endast erbjuda en aktivitet
där man betalar per lektion eller träningstillfälle. Det är vi medlemmar som ÄR Scouterna och vi
tillsammans bestämmer vad organisationen ska göra – och på så sätt påverkar vi samhället i det lilla
och det stora. Vi hoppas att alla medlemmar vill och kan vara kvar i rörelsen så att vi kan fortsätta
vara starka under och efter krisen, även om kårer tvingats förändra sin verksamhet ut efter rådande
omständigheter.
Sommaren kommer
Snart är sommaren här och det betyder läger, hajker och utflykter. För att du som förälder ska känna
dig trygg med att låta ditt barn delta i Scouternas aktiviteter har vi sammanställt information till dig:
- Vi anpassar vår verksamhet ut efter rekommendationerna och vi skapar nya rutiner för att
tillgodose våra scouters behov. Vi anpassar våra program och arrangemang och vi är inte rädda för
att ställa om med kort varsel.
- Vi använder oss av riskbedömningsmallar från bland annat Folkhälsomyndigheten och vi
gör konsekvensanalyser löpande. Som förälder till en scout kan du vara trygg med
att den verksamhet vi erbjuder våra scouter redan har riskbedömts och arrangörerna har
funnit aktiviteten vara lämplig och möjlig att genomföra på ett säkert sätt.
Att vara lugn som en filbunke och ha is i magen
Vi på Scouterna tror på att försöka behålla det vanliga och bekanta i en nu allt mer oviss tid. Vi tror
att ett så vanligt scoutläger, en hajk eller en utflykt som möjligt är precis vad våra barn behöver just
nu. Därför kämpar vi för att kunna genomföra läger, hajker och utflykter i möjligaste mån, för våra
ungas skull. Vi ber er föräldrar därför att avvakta med att ställa in ditt barns deltagande. Om ditt barn
vill åka på den där utflykten eller hajken eller lägret så ber vi dig att anmäla ditt barn, precis som du
hade gjort i vanliga fall och ha is i magen. Vi ber dig - om det går, att leva med ovissheten för barnens
skull.

