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Äventyrarscouter 12-15 år

Välkommen till en ny termin!
Snart är det en ny termin och dags för mängder av barn och unga att ha roligt tillsammans, få möjlighet att
utvecklas och bli redo för livet. Som ledare har du en nyckelroll och i det här terminsprogrammet hittar du
tips och inspiration till vårterminens scoutmöten. Eftersom det ibland kan vara klurigt att börja terminen
med ett blankt papper finns det här terminsprogrammet. Använd det som inspiration, fyll på med fler möten
eller ta bort de som inte passar för er. Tanken är ni ska kunna använda det i den utsträckning, stor eller liten,
som passar er bäst. Terminsprogrammet är anpassat för en termin för Äventyrare. På
www.aktivitetsbanken.se finner du fler tips på aktiviteter och möten, men också fler terminsprogram samt
för andra åldrar. Låt också scouterna komma med egna idéer på vad de vill göra under sina scoutmöten.
Använd deltagandemärkena eller intressemärkena som utgångsläge om det passar er.

Terminsplaneringen
Vi använder stöd och begrepp från Scouternas program och aktiviteterna har vävts samman till en helhet.
Programmet är helheten av vad vi gör i Scouterna, varför vi gör det (våra mål & syften) och hur vi gör det
(Scoutmetoden, vår pedagogik). Scouternas program sätter fokus på vikten av att göra medvetna val när vi
planerar och genomför våra aktiviteter. Ett stöd för detta är målspåren. Man kan se på målspåren som mål
utlagda längs ett spår, som går från spårarscout till roverscout, där varje åldersgrupp får mål som är
anpassade till deras nivå och förmåga.
Personlig utveckling är ett övergripande mål med scouting. Det är viktigt att scouterna får förutsättningar för
att växa. Genom tydliga mål för terminen är det lättare att motivera för scouterna att lära sig sådant man
behöver för att kunna nå terminens mål. Siktar ni till exempel på att åka på läger i slutet av terminen är det
bra att hänvisa övningar till detta.
I detta terminsprogram har vi utgått från de mål som finns för Äventyrare. Dessa hittar du i ”Ledaren-gör
dig redo” sid 82-119 eller i ”Äventyrarnas Handbok” sid. 148-149. Den här terminen beror målspåren till
stor del på vilka uppdrag patrullerna väljer att jobba med. Målspår som återkommer är Ledarskap, Aktiv i
gruppen, Självinsikt och självkänsla, Kritiskt tänkande samt Problemlösning.
Scouternas pedagogik, hur vi gör något, bygger på scoutmetoden som består av Scoutlag och scoutlöfte,
Patrullsystem, Lära genom att göra, Symboliskt ramverk, Friluftsliv, Lokalt och globalt
samhällsengagemang och Stödjande och lyssnande ledarskap.
Mer inspiration, tips om scoutmetoden, programplanering och målspåren hittar du i boken ”Ledaren – gör
dig redo” och ”Äventyrarnas handbok” som säljs via www.scoutshop.se. Genom ett fantastiskt samarbete
mellan Scouterna och studieförbundet Sensus kan ni genom att göra en studiecirkel få dessa böcker gratis till
ledare och scouter. Hur ni praktiskt går tillväga kan ni läsa mer om på www.scoutservice.se

Gemenskap och trygghet
Inom Scouterna finns det olika inriktningar beroende på vilken samverkansorganisation eller vilken kår du
tillhör. Vi har försökt skapa ett program som passar alla oavsett tillhörighet, vilket betyder att du själv får
anpassa programmet efter din kårs inriktning. Programmet är tänkt för tio möten under en vårtermin. Var
gärna utomhus, det gynnar ofta scouternas lärande och utveckling. Om väder och ljus tillåter så kan de flesta
aktiviteter genomföras utomhus!
Ceremonier är viktigt för gemenskap och trygghet. I Scouterna börjar och slutar vi ofta med en ceremoni.
Om du under mötets gång upptäcker att ni inte kommer hinna med allt som var tänkt, spara en lek till en
annan gång eller korta ner en aktivitet, men hoppa inte över avslutningsceremonin. Dra inte över utsatt
sluttid, för föräldrarna är det ofta viktigt att ni håller tiden. Det finns inga tidsangivelser utsatta på de olika
aktiviteterna men vi har planerat för att hela mötet ska ta en och en halv timme. Ni får själva uppskatta
tidsåtgången för de olika aktiviteterna då ni är de som har störst kännedom om scouterna på er avdelning
och således bäst kan bedöma hur lång tid till exempel en reflektionsrunda tar i er grupp.
Många scouter uppskattar hajker och övernattningar som också är viktiga för sammanhållningen. Två eller
tre hajker per termin kan vara lagom för den här åldersgruppen. Tänk på att informera och skapa en dialog
med föräldrarna innan hajker och övernattningar.

Andakt/Scout’s own
Många kårer är vana vid att ha andakt någon gång under mötet och andakten går alldeles utmärkt att
kombinera med reflektionen. Ett stämningsfullt sätt att avsluta är att tända ett ljus eller en lykta och skicka
runt. När man får ljuset behåller man det en stund och får tillfälle att tänka på saker som man är glad eller
ledsen för eller som på något annat sätt ligger en nära. Vill man så gör man det i form av en bön och man
kan sedan be till exempel scoutbönen tillsammans. Gör klart för scouterna att det är helt frivilligt både att be
och att tänka på något särskilt när man håller ljuset, men att alla måste visa respekt för varandra och vara
stilla och tysta medan ljuset skickas runt.
För mer inspiration, läs i boken ”Glöd – scouting på kristen grund”, som finns att köpa på
www.scoutshop.se.
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World of Scoutcraft
Tanken med detta terminsprogram är att avdelningsarbetet skall genomsyras av det symboliska ramverket
World of Scoutcraft. Scouterna upplever ett dataspelsliknande äventyr där varje patrull får en uppdragsbok
(se bilaga) med en massa olika uppdrag som de väljer bland.
•

Det finns två olika typer av poäng – energipoäng och nivåpoäng. Uppdragen kostar energipoäng
men ger både energi- och nivåpoäng när de är utförda.

•

Målet är att nå så många nivåer som möjligt under terminen. De första 9 (100 nivåpoäng/nivå) ger
en pusselbit med en World of Scoutcraft-bild, de övriga insamlade poängen ger rambitar till bilden.
100 nivåpoäng ger en hel ram runt om. På så sätt bör alla patruller få ihop själva bilden under
terminen.

•

Energipoängpotten fylls automatiskt på med 10 poäng till nästkommande möte.

•

Uppdragen är indelade i tre nivåer, dessa ger 25, 50 eller 100 nivåpoäng och tar lite olika lång tid att
göra. Påbörjat uppdrag får slutföras nästkommande möte om man inte hinner avsluta uppdraget.
Om man vill avsluta ett uppdrag innan det är klart tjänar man inga poäng och får heller inte tillbaka
de poäng det kostade.

•

Man får bara poäng för ett uppdrag en gång, men scouterna kan naturligtvis göra det flera gånger
om de vill.

•

En del uppdrag är tidsbegränsade till en viss kväll och kan bara göras vid det tillfället. Sådana
uppdrag kan vara aktiviteter som man vill att scouterna genomför samtidigt, eller aktiviteter där det
behövs saker som inte håller hela terminen (t ex matingredienser).

•

En del uppdrag finns i begränsad upplaga, (endast en eller två patrull(er) kan genomföra det).

•

Avklarade uppdrag godkänns av ledare. Här bör man se till att inte någon patrull slarvar sig igenom
uppdragen, då blir det inga poäng.

Låt er inspireras av terminsprogrammet. Använd samma upplägg om det passar er, eller gör ett helt eget. Ta
hjälp från ledarkollegor eller www.aktivitetsbanken.se om ni vill byta ut och ändra delar av det här
terminsprogrammet för att bättre passa det era scouter kommit fram till.

Startceremoni
Alla har ett behov av att bli sedd och hörd, liten som stor. Vad är det då som krävs för att vi skall känna oss
sedda och hörda? Oftast är det väldigt enkla metoder som gör att varje person känner sig bekräftad. Att få
höra sitt namn och få säga ”jag är här” är ett sätt. Försök att göra övningar och aktiviteter där alla behövs
och se till att alla får vara med.
Exempel på startceremoni för denna termin är att alla patruller ropar sitt patrullrop och man uppdaterar
energinivån i uppdragsböckerna. I uppdragsböckerna finns också en närvarolista som fylls i.
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Avslutningsceremoni
På samma sätt som det är viktigt att ha en återkommande start är det också viktigt att ha en
avslutningsceremoni. Avslutningen ger en bra möjlighet för oss ledare att gemensamt med scouterna
reflektera över vad som hänt under mötet och ge återkoppling till scoutlagen, tidigare möten, nästa möte och
så vidare.
Denna termin avslutas mötena med att patrulledarna får komma fram och hämta sina nya pusselbitar och
sätta fast dessa på sina patrulltavlor. De ges också en stund för att bestämma vad de ska göra nästa möte. På
så sätt får ledarna möjlighet att vara lite extra förberedda vad gäller material som ska införskaffas. Fråga
scouterna vad som varit bra eller mindre bra under kvällens möte. Varva med att låta scouterna berätta för
varandra två och två eller för hela gruppen.

Idéer och kommentarer
Har ni kommentarer eller idéer för kommande terminsprogram? Hör gärna av er till program@scouterna.se,
skriv terminsprogram i ämnesraden.
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Vårterminen
Möte 1

Kick Off

Möte 2

Valfria uppdrag

Möte 3

Thinking Day

Möte 4

Sykväll

Möte 5

Valfria uppdrag

Möte 6

Inför St Georg

Hajk

Dataspel IRL

Möte 7

Valfria uppdrag

Möte 8

Miljökväll

Möte 9

Valfria uppdrag

Möte 10

Matlagning

Lycka till med terminen!

Terminsprogrammet är framtaget i samarbete med:
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Scoutmöte 1 – Kick Off
Syfte
Syftet med kvällens möte är att scouterna ska bli bekanta med terminens symboliska ramverk som är World
of Scoutcraft. Uppdragen är utformade så att de denna första kväll bara kan välja några (beroende på hur
många energipoäng de har). Dessa syftar till att stärka patrullkänslan och att skapa gemensamma symboler
för terminen.
Målspår: Fantasi och kreativt uttryck och Aktiv i gruppen

Genomförande
Startceremoni
Gå igenom närvaron och hälsa alla välkomna tillbaka efter jullovet. Dela in eventuella nya medlemmar i
patrullerna.

Inledning World of Scoutcraft
Börja med att dela ut uppdragsböckerna – en per patrull. Gå sedan igenom spelreglerna för detta
dataspelsinspirerande äventyr så att alla vet vad som gäller. Spelregler: se ovan samt i uppdragsboken som
finns som bilaga. Se till att varje patrull har en anslagstavla där de kan fästa sina kommande pusselbitar. När
scouterna är på det klara med vad som gäller är det dags för patrullerna att fylla i uppgifterna i början av
böckerna och börja lösa sina första uppdrag. Eftersom det är första mötet och scouterna endast har 5
energipoäng kan de bara jobba med uppdragen som handlar om patrullnamn, -symbol, -rop och -flagga samt
egna smeknamn. Tanken med detta är att stärka patrullen och att även nya medlemmar ges möjlighet att
skapa de gemensamma symbolerna för terminen.

Avslutningsceremoni
Utdelning av pusselbitar till de patruller som klarat nivå 1. Patrullen får tid att välja vilket uppdrag de ska
börja med nästa möte.
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Scoutmöte 2 – Valfria uppdrag
Syfte
Kvällens möte ger scouterna möjlighet att träna samarbete och ledarskap. Patrullerna väljer uppdrag ur sina
böcker och samlar poäng.
Målspår: Beror på vilka uppdrag scouterna väljer.

Genomförande
Startceremoni
Patrullerna ropar sina patrullrop och uppdragsböckerna uppdateras (energinivån fylls på med 10 poäng till
varje möte). Fyll även i närvaron i böckerna.

Valfria uppdrag
Patrullerna jobbar sedan patrullvis med att lösa så många uppdrag de hinner under kvällen. Ledarna
godkänner uppdragen allteftersom de blir klara.
Några länktips till uppdragen:
http://www.kennethshem.se/Retstickan.html
http://www.aktivitetsbanken.se/wiki/Chiffer
http://www.sanktolof.org/cms/chiffer11/chiffer.html
http://123an.tjosan.se/gotor.html
http://www.knep.se/gator/

Avslutningsceremoni
Utdelning av pusselbitar till de patruller som klarat en ny nivå. Patrullen får tid att välja vilket uppdrag de ska
arbeta med nästa möte.
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Scoutmöte 3 – Thinking Day
Syfte
Thinking Day firas över hela scoutvärlden, och vi har valt att skapa uppdragen utifrån WAGGGS tema för
årets Thinking Day – Millenniemål 4, minska barnadödligheten och 5, förbättra mödrahälsan.
Målspår: Aktiv i samhället, Problemlösning, Egna värderingar och Förståelse för omvärlden.

Genomförande
Startceremoni
Patrullerna ropar sina patrullrop och uppdragsböckerna uppdateras (energinivån fylls på med 10 poäng till
varje möte). Fyll även i närvaron i böckerna. Uppmärksamma scouterna på att det är Thinking Day, varför vi
firar det och vad som är årets tema.

Tidsbegränsade uppdrag
Ikväll finns ett antal uppdrag som har med årets Thinking Day-tema att göra. Dessa uppdrag kan bara väljas
just ikväll och scouterna bör därför uppmuntras att välja bland dessa. Det kan behövas mer än ett möte för
att genomföra Thinking Day-uppgifterna som finns i uppgiftshäftet.
Några länktips till uppdragen:
http://unicef.se/gavoshop
http://www.erikshjalpen.se/
http://www.worldthinkingday.org/en/home

Avslutningsceremoni
Utdelning av pusselbitar till de patruller som klarat en ny nivå. Patrullen får tid att välja vilket uppdrag de ska
arbeta med nästa möte.
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Scoutmöte 4 – Sykväll
Syfte
Scouterna får möjlighet att skapa något som de har praktisk nytta av på kommande hajker och läger. Ikväll är
valen individuella.
Målspår: Problemlösning och Fysiska utmaningar

Genomförande
Startceremoni
Patrullerna ropar sina patrullrop och uppdragsböckerna uppdateras (energinivån fylls på med 10 poäng till
varje möte). Fyll även i närvaron i böckerna.

Sy något av en fleecefilt
För att det ska fungera mest praktiskt har vi valt att tidsbegränsa uppdragen som handlar om att sy något till
sig själv av en fleecefilt. Har man flera symaskiner i scoutlokalen kan man sprida ut även detta uppdrag
under terminen. Alla scouter har samma utgångsläge och sedan väljer var och en om man vill sy en väst, en
innersäck till sovsäcken eller en lägerbålsfilt. De ger lite olika poäng, så vi har valt att ge patrullen poäng efter
vad de flesta väljer att göra. Kostnaden för uppdraget dras bara en gång för patrullen även om scouterna
väljer olika syuppdrag. Här tycker vi att det är viktigt att alla får ett färdigt resultat och att de får känna att de
lyckas.
Tips: Det finns billiga filtar på tex IKEA eller Jysk.

Avslutningsceremoni
Utdelning av pusselbitar till de patruller som klarat en ny nivå. Patrullen får tid att välja vilket uppdrag de ska
arbeta med nästa möte.
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Scoutmöte 5 – Valfria uppdrag
Syfte
Kvällens möte ger scouterna möjlighet att träna samarbete och ledarskap. Patrullerna väljer uppdrag ur sina
böcker och samlar poäng.
Målspår: Beror på vilka uppdrag scouterna väljer.

Genomförande
Startceremoni
Patrullerna ropar sina patrullrop och uppdragsböckerna uppdateras (energinivån fylls på med 10 poäng till
varje möte). Fyll även i närvaron i böckerna.

Valfria uppdrag
Patrullerna jobbar sedan patrullvis med att lösa så många uppdrag de hinner under kvällen. Ledarna
godkänner uppdragen allteftersom de blir klara.

Avslutningsceremoni
Utdelning av pusselbitar till de patruller som klarat en ny nivå. Patrullen får tid att välja vilket uppdrag de ska
arbeta med nästa möte.
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Scoutmöte 6 – Inför St Georg
Syfte
Scouterna görs delaktiga i förberedelserna in för S:t Georgs-firandet.
Målspår: Ledarskap och Aktiv i gruppen.

Genomförande
Startceremoni
Patrullerna ropar sina patrullrop och uppdragsböckerna uppdateras (energinivån fylls på med 10 poäng till
varje möte). Fyll även i närvaron i böckerna.

Baka inför St Georgsfikat
Många kårer har gemensamt St Georgsfirande och bjuder då på fika. Här ges Äventyrarscouterna möjlighet
att anta uppdraget att fylla fikabordet med chokladbollar och muffins, eller de kakor som ni själva önskar.
Eftersom fikabrödet är godast nybakat och ingredienserna inte håller sig hur länge som helst är dessa
uppdrag tidsbegränsade till just det här mötet. För att se till att ingredienserna räcker får scouterna välja vad
de vill baka redan mötet innan.

Avslutningsceremoni
Utdelning av pusselbitar till de patruller som klarat en ny nivå. Patrullen får tid att välja vilket uppdrag de ska
arbeta med nästa möte.
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Scoutmöte 7 – Valfria uppdrag
Syfte
Kvällens möte ger scouterna möjlighet att träna samarbete och ledarskap. Patrullerna väljer uppdrag ur sina
böcker och samlar poäng.
Målspår: Beror på vilka uppdrag scouterna väljer.

Genomförande
Startceremoni
Patrullerna ropar sina patrullrop och uppdragsböckerna uppdateras (energinivån fylls på med 10 poäng till
varje möte). Fyll även i närvaron i böckerna.

Valfria uppdrag
Patrullerna jobbar sedan patrullvis med att lösa så många uppdrag de hinner under kvällen. Ledarna
godkänner uppdragen allteftersom de blir klara.

Avslutningsceremoni
Utdelning av pusselbitar till de patruller som klarat en ny nivå. Patrullen får tid att välja vilket uppdrag de ska
arbeta med nästa möte.
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Scoutmöte 8 – Miljökväll
Syfte
Den här kvällen får scouterna möjlighet att göra en samhälls- och miljöinsats. I ett par av uppdragen syns
scouterna ute i samhället.
Målspår: Aktiv i samhället, Förståelse för omvärlden och Känsla för naturen.

Genomförande
Startceremoni
Patrullerna ropar sina patrullrop och uppdragsböckerna uppdateras (energinivån fylls på med 10 poäng till
varje möte). Fyll även i närvaron i böckerna.

Gör en insats
Kvällens tidsbegränsade uppdrag är även begränsade i hur många patruller som kan genomföra dem. Det är
bra om det finns minst ett uppdrag mer än antalet patruller, då får även den som väljer sist något att välja
mellan. Här har vi valt att hjälpa till och synas i samhället på några olika sätt – ni har säkert fler idéer och
möjligheter i närheten av er scoutlokal. Se till att det finns en ledare eller annan vuxen med alla
scoutpatruller.
För fler förslag på aktiviteter: http://www.hsr.se/skola (Håll Sverige Rent)

Avslutningsceremoni
Utdelning av pusselbitar till de patruller som klarat en ny nivå. Patrullen får tid att välja vilket uppdrag de ska
arbeta med nästa möte.
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Scoutmöte 9 – Valfria uppdrag
Syfte
Kvällens möte ger scouterna möjlighet att träna samarbete och ledarskap. Patrullerna väljer uppdrag ur sina
böcker och samlar poäng.
Målspår: Beror på vilka uppdrag scouterna väljer.

Genomförande
Startceremoni
Patrullerna ropar sina patrullrop och uppdragsböckerna uppdateras (energinivån fylls på med 10 poäng till
varje möte). Fyll även i närvaron i böckerna.

Valfria uppdrag
Patrullerna jobbar sedan patrullvis med att lösa så många uppdrag de hinner under kvällen. Ledarna
godkänner uppdragen allteftersom de blir klara.

Avslutningsceremoni
Utdelning av pusselbitar till de patruller som klarat en ny nivå. Patrullen får tid att välja vilket uppdrag de ska
arbeta med nästa möte.
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Scoutmöte 10 - Matlagning
Syfte
Syftet är att träna inför kommande läger och hajker så att scouternas själva lär sig att ta ansvar för sin egen
matlagning.
Målspår: Ta hand om sin kropp.

Genomförande
Startceremoni
Patrullerna ropar sina patrullrop och uppdragsböckerna uppdateras (energinivån fylls på med tio poäng till
varje möte). Fyll även i närvaron i böckerna.

Matlagning
Patrullen har valt på vilken nivå de vill laga mat - inomhus, på stormkök eller över öppen eld. De har också
tidigare under terminen getts möjlighet att själva planera sin måltid.

Avslutningsceremoni
Utdelning av pusselbitar till de patruller som klarat en ny nivå. Patrullen får tid att välja vilket uppdrag de ska
arbeta med nästa möte.
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Hajk med dataspelstema
Syfte
Syftet med hajken är att scouterna genom en hajk ska få uppleva friluftsliv och förstå att de kan klara sig bra
i skog och mark. Att känna sig riktigt bra på något, eller prova något man inte trodde man klarar av stärker
självförtroendet och självkänslan. Hajken genomförs till stor del patrullvis och scouterna är delaktiga i
hajkens olika moment och får uppleva dataspel i verkliga livet under ett veckoslut. Hajken är tänkt att
genomföras fredag kväll till söndag lunch men vill ni ha ett längre arrangemang så fyll på med egna
programidéer.
Målspår: Aktiv i gruppen, Ledarskap, Självinsikt och självkänsla, Fysiska utmaningar, Känsla för
naturen, Fantasi och kreativt uttryck. Vilka målspår som berörs beror också på vilka aktiviteter ni väljer
att fylla hajken med.

Genomförande
Under hajken färdas scouterna en sträcka, kommer till en övernattningsplats, slår upp läger och tillagar sin
egen mat. Stor tonvikt läggs på att scouterna själva är delaktiga under hajken.

Fredag
Scouterna samlas fredag kväll på lämplig plats. Scouterna ska nu ta sig till hajkplatsen på det sätt ni
planerat.framme vid hajkplatsen slår scouterna upp sina vindskydd och lagar kvällsmat. Innan det är godnatt
är det dags för den första aktiviteten i dataspelsvärlden, Natt i Moskva.

Natt i Moskva
En lek som med fördel genomförs när det är mörkt ute. Dela in gruppen i lag om 4-5 personer. Varje lag
tilldelas en rockring, två ficklampor, fem prylar och en världskarta med 20 tomma cirklar på. Från och med
nu måste hela laget hålla fast i rockringen under hela leken och får lysa sig fram med hjälp av ficklamporna.
Runt om i skogen sitter 15 reflexer med ett klockslag och en bokstav.
Utgångspunkten är att klockan är 24.00 i Moskva, och det gäller att kunna placera bokstäver i landscirklarna
på världskartan. Ett lag som hittar en reflex märkt 23.00 och U, skriver U i cirkeln vid Finland, eftersom
klockan är 23.00 i Finland när den är 24.00 i Moskva.
De fem prylarna som laget tilldelats kan fördelas på valfritt sätt mellan lagmedlemmarna. Men när som helst
under leken kan laget bli inspekterat av KGB (ledargänget) som pekar på en lagmedlem. Om denne bär på
någon av prylarna måste han/hon genast lämna ifrån sig prylen. KGB kan inspektera samma lag och samma
person valfritt antal gånger, men kan inte inspektera samma lag två gånger i följd.
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När leken blåses av räknas poäng. Rätt klockslag och bokstav i en cirkel ger ett poäng. Om laget dessutom
kan landets namn blir det ytterligare ett poäng. Varje pryl laget har kvar ger tre poäng. Det lag som har flest
poäng sammanlagt vinner.
Ladda ner en världskartemall: http://www.abcteach.com/free/w/worldmap.pdf

Lördag
Efter frukost är det dags att bygga upp några av våra vanligare dataspel i verklig miljö. Några av de dataspel
som rent praktiskt går att genomföra ger vi förslag på här:
•

Röj. Röj går bra att spea med hjälp av t ex papptallrikar eller träbitar med markerade bomber på.

•

Memory kan lätt fixas med olika bilder som laminerats.

•

Pacman kan spelas genom att bygga en labyrint med olika hinder i. Vill man ha en svårare variant
sätter man upp väggar i labyrinten så att det inte går att se igenom hela annars väljer ni en enklare
variant med bara vägar.

•

Lunchdags

•

Bygga ett brädspel och spela mot varandra patrullvis. Exempel på brädspel kan vara: Fia, Dam,
schack, Othello, kinaschack, backgammon och kalaha. Varje patrull väljer ett spel som de tillverkar
i storformat. Därefter blir det spelturnering patrull mot patrull.

•

Middag

•

Under eftermiddagen när patrullerna varit sysselsatta med att tillverka och spela sina brädspel har
ledarna byggt en Super Mario bana i kolossalformat. Super Mariobanan är i form av en hinderbana
som patrullen ska ta sig igenom. I hinderbanan hänger ballonger som ska tas sönder och patrullen
ska samla på de grejer som faller ur ballongerna. Ledarna har även gjort en Wordfeudspelplan på
en presenning och tillverkat väderbeständiga bokstäver. Under kvällen kan patrullerna utmana
varandra i de här aktiviteterna och även i brädspelen de tillverkat.

•

Kvällen avslutas med lägerbål och kvällsmat.
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Söndag
Dagen börjar med frukost och därefter ska varje patrull bygga varsin Angry Birds-bana. De ska även tillverka
en slangbella så de kan skjuta på banorna. Slangbellorna ska skjuta iväg vattenballonger. Därefter får
patrullerna prova varandras banor. Patrullerna ska också göra varsin såpad stock där de kan utmana varandra
i kuddkrig.
•

Lunch

•

Rivning och ihoppackning. Därefter är det dags att åka hem.

Material: vindskydd, lamineringsplast, ballonger, vattenballonger, tyg, snören, rep, papperstallrikar eller
träbitar, träskivor typ plyfa, material till spelpjäser, olika småsaker att lägga i ballongerna, kuddar, småslanor,
lecablock. Ni kommer säkert på ännu fler saker själva som ni kan använda er av när ni bygger era banor och
spel.

Scouterna

Box 420 34

Telefon: +46 8-555 065 00

Webb: www.scout.erna.se

The Guides and scouts of Sweden

126 12 Stockholm

Fax: +46 8-555 065 99

E-post: info@scouterna.se

- 18 -

Bilaga 1

Uppdragsbok för
patrull:____________________________________________
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Nya nivåpoäng

vid mötets start

Nivåpoäng

som använts

Energipoäng

vid mötets start

Energipoäng

Namn 8

Namn 7

Namn 6

Namn 5

Namn 4

Poäng

Namn 3

Namn 2

Namn 1

Datum

Närvaro

Uppdrag som ger 25 nivåpoäng:
Uppdrag

Beskrivning

Patrullnamn

Gåtor

Hitta på ett passande
patrullnamn.
Patrullen tillverkar en
patrullsymbol, t ex en sölja var.
Hitta på ett smeknamn, som
passar ihop med patrullnamnet,
till var och en i patrullen
Kom på ett passande patrullrop
och lär er det.
Planera och genomför en lek
med de andra i avdelningen.
Alla i patrullen ska knyta varsin
aphand.
Alla i patrullen ska knyta varsin
turkisk matta.
Alla i patrullen ska knyta varsin
valknop.
Lös ett blad med olika gåtor.

Chiffer

Lös ett blad med chiffer.

Retsticka

Tillverka en retsticka.

Thinking Day

Lägg upp en beskrivning av
patrullens insatser på
WAGGGS hemsida.
Lär er varför vi firar Thinking
Day och berätta för de andra
patrullerna.
Bygg ett hinder till den
hinderbana som ska byggas på
scouternas uteplats.
Planera och genomför inköpen
för matlagningskvällen.
Planera och genomför ett
lägerbålsframförande till hajken.
Baka chokladbollar inför St.
Georgsfirandet
Patrullen lagar sin mat inomhus.

Patrullsymbol
Smeknamn
Patrullrop
Lek
Aphand
Turkisk
matta
Valknop

Thinking Day
Bygg ett
hinder
Planera mat
Lägerbålsframförande
Chokladbollar
Laga mat

Kostnad
(energipoäng)

Förtjänst
(energipoäng)

Tidsbegränsning

1

0

1

0

1

0

1

0

6

10

6

10

6

10

6

10

6

10

6

10

6

10

10

15

10

15

15

20

15

20

40

50

Inför
möte 10
Inför
hajken

40

60

Möte 6

100

105

Möte 10

Avklarat uppdrag
Ledares signatur

Möte 3
Möte 3
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Uppdrag som ger 50 nivåpoäng:
Uppdrag

Patrullflagga
Thinking Day
Thinking Day

Beskrivning

Patrullen tillverkar en
patrullflagga.
Skaffa ett fadderbarn till
patrullen.
Köp ett gåvopaket via Unicef

Kostnad
(energipoäng)

Förtjänst
(energipoäng)

1

0

10

20
20

10
Skriv brev
Aktivitetsbanken
Luffarslöjd

Yx- och
sågskydd
Muffins
Gunga
Regnskydd
Slanplats
Huggplats
Knoptavla
Laga mat

Skriv ett brev för att söka
kontakt med utländska scouter.
Skicka det till postbox@scout.se
Kom på en ”ny” aktivitet som
inte finns på aktivitetsbanken
och lägg in den,
www.aktivitetsbanken.se/.
Tillverka något i luffarslöjd.
T ex en visp, ljushållare eller
sölja. Alla i patrullen gör var sin
sak.
Alla i patrullen tillverkar ett
yxskydd och ett sågskydd var.
Baka muffins inför St.
Georgsfirandet.
Bygg en gunga.
Bygg ett regnskydd för veden
vid eldplatsen.
Bygg en ställning där kåren kan
förvara sina slanor.
Färdigställ ett område där man
kan hugga veden.
Gör en knoptavla med minst 10
olika knopar på.
Patrullen lagar sin mat på
stormkök.

Begränsning
Tid

Antal
patruller

Avklarat uppdrag
Ledares signatur

Möte
3
Möte
3

15

20

15

20

15

20

15

20

40

70

50

60

1

50

60

1

50

60

1

50

60

1

50

60

100

150

Möte
6

Möte
10
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Uppdrag som ger 100 nivåpoäng:
Uppdrag

Thinking Day
Thinking Day

Fleeceväst
Innersäck

Beskrivning

Samla ihop barnkläder som
förmedlas via t ex Erikshjälpen
Samla in pengar via
loppis/knacka dörr/sälj
hembakt bröd/samla
pantburkar till välgörande
ändamål
Du syr en fleeceväst.

Karusell

Du syr en innersäck av fleece till
din sovsäck.
Du syr en lägerbålsfilt av fleece
och fäster dina märken på den
Patrullen väljer ut ett
intressemärke och genomför
uppgifterna för att få detta
märke.
Patrullen bygger en portal till
scoutgården.
Patrullen bygger en karusell.

Hinderbana

Patrullen bygger en hinderbana.

Knoptavla

Gör en knoptavla med minst 20
olika knopar på.
Patrullen lagar sin mat över
öppen eld.
Patrullen hjälper till vid
kommunens sopstation med att
sortera sopor.
Patrullen städar ett avgränsat
naturområde, t ex en strand
eller ett skogsområde.
Patrullen gör en ordentlig
storstädning av scoutstugan.
Skurar golv och putsar
fönster…
Patrullen bygger en
återvinningsplats i scoutstugan
där man lätt kan lägga sådant
som ska återvinnas.
Patrullen ordnar ett soppkök på
stan för en kväll.

Lägerbålsfilt
Intressemärke
Portal

Laga mat
Sopsortering
Städa
naturområde
Storstäda
Scoutstugan
Återvinning

Soppkök

Kostnad
(energipoäng)

Förtjänst
(energipoäng)

Begränsning

25

50

25

50

40

50

40

50

40

45

80

100

80

100

1

80

100

1

80

100

1

80

100

100

200

150

Tid

Antal
patruller

Avklarat uppdrag
Ledares signatur

Möte
3
Möte
3

Möte
4
Möte
4
Möte
4

200

Möte
10
Möte
8

1

150

200

Möte
8

2

150

200

Möte
8

1

150

200

Möte
8

1

150

200

Möte
8

1
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* Varje vecka fylls energipoängen på med 10 poäng.
* Ej avslutat uppdrag ger 0 poäng.
* Uppdragen ska vara väl utförda för att de ska ge poäng.
* Patrullen får bara göra varje uppdrag en gång.
* För varje 100 nivåpoäng får patrullen en pusselbit. När bilden är klar börjar man samla ramar.
* Varje ramsida kostar 25 nivåpoäng. 100 nivåpoäng ger således en hel ram.
* När det gäller antalsbegränsade uppgifter är det först till kvarn som gäller.
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Medvetenhet · Respekt · Friluftsliv · Patrullen · Möten
Äventyrarscouten går oftast i årskurs 6, 7 och 8 i skolan.
De flesta ungdomar går under den här tiden igenom
puberteten: en stor kroppslig förändring från barn till
vuxen. Självkänslan kan påverkas starkt av den kroppsliga
utvecklingen och oron över att inte “vara normal” är ofta
stor. I den här åldern är gruppen oerhört viktig och i
patrullgemenskapen testar scouterna olika roller, möter
svårigheter och övervinner hinder tillsammans. Ungdomarna kan nu i mycket större utsträckning föreställa sig abstrakta problem i huvudet och lösa problem
genom att väga flera olika alternativ mot varandra. I Scouterna utmanas
äventyrarna i patrullen till nya möten och friluftsliv i allt större sammanhang. Tillsammans reflekterar de över sin och andras insats. Symbolerna
och cereminierna skapar en känsla och en gemenskap. Äventyrarna funderar på framtiden och i Scuterna får de stöd genom att se saker ur olika
perspektiv, ta ställning och engagera sig i större samhällsfrågor. Många
äventyrare får uppleva häftiga scoutaktiviteter i nationell och internationell miljö.
Detta material är helt eller delvis finansierat av Sida, Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete. Sida delar inte
nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens. Projektet har också
finansierats genom en egeninsats från Postkodlotteriet via fredsprojektet Amahoro Amani – för freden vidare.

Scouterna tackar:

