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Välkommen till en ny termin!
Dags för en ny termin och många förväntansfulla scouter och ledare. I det här terminsprogrammet
hittar du tips och inspiration till 10 möten under terminen. Det kan vara klurigt att börja terminen
med ett blankt papper. Använd de förslag i terminsprogrammet som passar för er. Anpassa och
ändra efter era behov och förutsättningar och glöm inte att göra scouterna delaktiga i
utformningen av terminen.
Terminsprogrammet är anpassat för en termin för Spårare. Blanda gärna med egna idéer och
anpassa efter era behov och förutsättningar. På www.aktivitetsbanken.se finner du fler tips på
aktiviteter och möten, men också fler terminsprogram samt för andra åldrar.

Scoutmetod och målspår
Verksamheten i Scouterna bygger på scoutmetoden som består av Scoutlag & scoutlöfte,
Patrullsystemet, Learning by doing, Symboliskt ramverk, Friluftsliv, Lokalt & globalt
samhällsengagemang och Stödjande och lyssnande ledarskap. Under terminen är det viktigt att alla
olika delar kommer med. Se scoutmetoden just som en metod, inte mål eller aktivitet i sig.
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, till exempel att man
ska lära sig att surra för att kunna bygga saker på lägret. Scoutprogrammet bygger på 14 målspår.
Under rubriken syfte presenteras vilka målspår som är i fokus under mötet. I det här
terminsprogrammet berörs många olika målspår men målspåren, Aktiv i gruppen, Självinsikt och
Självkänsla, Fysiska utmaningar och Fantasi och kreativa uttryck får lite extra utrymme.
Mer inspiration, tips om scoutmetoden, programplanering och målspåren hittar du i boken
”Ledaren – gör dig redo” och scouternas bok ”Upptäckten” 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
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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.
En eller två hajker per termin kan vara lagom för den här åldersgruppen. Tänk på att informera
och skapa en dialog med föräldrarna innan hajker och övernattningar.

Tema för vårens spårartermin
Det genomgående temat för terminens möten är Pettson och Findus. I stora drag kan man
förklara det som så att Pettson och Findus råkade skrämma bort Tofs under sin rävjakt. Detta har
de dåligt samvete över och nu vill de hjälpa Scouterna att hitta Tofs igen. Findus råkar snubbla
över en låda med fem hänglås och en lapp där det framgår att mucklorna har uppgifter om Tofs
som de inte vill att Pettson, Findus eller Scouterna ska få reda på. De första fem mötena jagar
Scouterna därför nycklar för att få upp lådan. När de lyckats låsa upp alla lås och öppna lådan visar
det sig att mucklorna har fler krav. I lådan finns nämligen en lista med saker som mucklorna vill ha
för att berätta var Tofs är. Nu kan man ju fråga sig varför mucklorna bara inte kom med kraven
från början, men mucklor är rätt enfaldiga varelser. Så ibland får man bara sucka lite och ta det
som det kommer. Listan med krav består av saker som strumpor, skruvar, kartong och skosnören.
Ungefär allt möjligt som vi inte lägger så mycket värde i, men som mucklor uppskattar. Under
möte sex till åtta och under hajken får Scouterna sen hjälpa Pettson och andra figurer med små
uppdrag för att i gengäld få lite saker till mucklorna och på så sätt komma en liten bit på vägen att
hitta Tofs. Sen följer ett möte med ett spår gjort av mucklorna för att hitta Tofs och sen avslutar vi
terminen med att fira och äta pannkakstårta!

Fler tips och idéer på aktiviteter och möten finner du lätt på www.aktivitetsbanken.se
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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 sätter/ställer sig i en ring runt en tänd lykta.
Lyktan skickas runt i ringen. Därefter frågar ledaren om det är någon som har något att berätta
som hänt sedan sist. Det kan vara något som scouten själv gjort och är stolt över men också något
bra som han/hon fått av någon annan. För att scouterna ska komma igång och berätta om sina
upplevelser är det bra om ni i ledarpatrullen tar för vana att dela med er av något varje gång.

Upprop
Ha en närvarolista med alla scouters namn ifyllda. Läs upp namnen och pricka för de närvarande.
Fråga om någon vet varför de frånvarande är borta. Syftet med uppropet är att alla ska känna sig
sedda och att du ska ha koll på vilka scouter som är där om något skulle hända, till exempel en
brand. Närvaroprotokoll är också viktiga vid redovisning för att få aktivitetsstöd från kommunen
och/eller ditt scoutförbund.

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.
Ett mål med Scouterna är att barnen skall lära sig mer om sig själva, för att göra det behöver de
lära sig att reflektera. Det kan vara ett bra sätt att göra detta i samband med avslutningen. Att
fundera över hur jag betedde mig, hur vi samarbetade, varför resultatet blev som det blev, hur det
kändes och så vidare. En viktig del i reflektionen är att fundera över vad jag/vi skulle göra
annorlunda om vi gjorde samma övning igen. För att få en bra reflektion behöver du som ledare
ställa processfrågor. Det är inte några svåra frågor utan de baserar sig på att locka fram orsaken till
varför scouterna tänkte eller agerade som de gjorde.
För att få scouterna att lyssna på varandra och det skall bli tydligt vems tur det är att prata kan ni
använda er av ett pratföremål till exempel en fotogenlykta, pinne eller sten. Den som har föremålet
i sin hand får prata okommenterat och skickar sedan vidare föremålet när hon/han har pratat klart.
Tänk på att alla skall se och höra den som talar.
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Denna termin kan till exempel avslutas med att ni sätter i ring runt en tänd lykta. 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.

Nästa gång
Ha som vana att avsluta mötet med att berätta vad ni ska göra nästa gång, det skapar trygghet och
lockar scouterna att komma nästa gång också.

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” finns att köpa på
www.scoutshop.se

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

Rävjakt och äggfarkoster

Möte 2

Organisera mera!

Möte 3

Kattonauten

Möte 4

Vem bestämmer?

Möte 5

Kan man grilla kanelbullar?

Möte 6

Kacklande hönor

Möte 7

Vad får man egentligen göra i naturen?

Möte 8

Vad har gubben skrivit?

Möte 9

Mucklorna visar vägen

Möte 10

Pannkakstårtskalas

Hajk

Lycka till med terminen!

Terminsprogrammet är framtaget i samarbete med:
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Scoutmöte 1 – Rävjakt och äggfarkoster!
Syfte
Att starta upp vårterminen och låta scouterna bekanta sig med vårens tema; Pettson och Findus!
Målspår: Aktiv i gruppen, relationer, problemlösning, fantasi och kreativt uttryck.

Genomförande
Mötet genomförs i/omkring er scoutlokal.

Startceremoni
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om ni
så önskar kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.

Lek – Hitta ditt byte
Alla får varsin lapp med ett djur. Ledaren läser en lista med vilket djur som fångar vilket. Nu börjar
de ljudlösa charaderna. Alla imiterar sitt djur efter bästa förmåga och letar samtidigt efter sitt byte.
Conny-katten letar exempelvis efter en mus. Om han misstänker att Fia är en mus klappar han
henne på axeln. Då visar hon sin lapp. Om hon är en mus håller han kvar handen på axeln och så
letar de tillsammans efter musens byte. I annat fall letar Conny vidare efter sitt byte. I slutändan
kommer alla att gå runt i en ring. Djurexempel i den ordning de jagar varandra:
Elefant (Vifta med snabeln)
Noshörning (Tumme mot näsa, spretigt lillfinger)
Älg (Gör krona av händerna)
Säl (Slå med händerna som labbar mot bröstet)
Igelkott (Spretiga fingrar som taggar)
Orm (Slingra med armarna)
Varg (Mim-yla mot månen)
Apa (Klia i armhålorna)
Hund (Händerna som dinglande öron)
Hare (Två fingrar som öron, visa framtänderna)
Katt (slickar sig på händerna)
Mus (Sniffa, visa framtänderna)
Elefant
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Tips: Yngre barn kan få göra djurläten också.
Variant: Lägg till ett antal lockfåglar, som gör fantasigester för att förvilla övriga djur.

Inledning Pettson och Findus
Berätta för scouterna att ni denna termin ska arbeta med temat Pettson och Findus. Fråga
scouterna vad de vet om Pettson och Findus, känner alla till gubben och hans egendomliga katt?
Läs sen boken Rävjakten för scouterna och berätta att Pettson och Findus inte bara lyckades
skrämma bort en räv, utan att ingen sen den natten har sett till Tofs. Var kan han vara? Pettson
och Findus har lite dåligt samvete över det här och vill inget mer än att hitta Tofs, men för att göra
det behöver de scouternas hjälp!

Äggfarkoster
Läs texten här nedan högt för scouterna, om ni vill göra det mer levande kan någon av ledarna klä
ut sig till Pettson eller Findus och återberätta historien. Pettson och/eller Findus kan då komma in
och avbryta pågående aktivitet och ha med sig lådan. Annars kan ni ledare ta in lådan som ni fått
av Findus och berätta historien om hur han hittade den samt hur scouterna får sin första nyckel.
Häromdagen när Findus var ute och spatserade i trädgården, som han så ofta gör, snubblade han över en stor ful
låda som låg halvt gömd i snön. - Vem har lagt den där!? sa han surt medan han gned sitt knä som faktiskt gjorde
ganska ont. Efter en stund hade han hämtat sig och bestämde sig för att gräva upp lådan och ta reda på vad som
fanns i. När han grävt ett bra tag fick han äntligen upp lådan bara för att upptäcka att den var låst. Inte mindre
än fem hänglås kunde han räkna till! Elakt att retas så med en så nyfiken katt som Findus. Men vänta nu, hade
han inte skymtat en nyckel inne hos hönsen för ett par dagar sen? I vilket fall så måste han få in lådan först, så att
inte någon fick för sig att flytta på den. Han såg minsann hur några mucklor stod och stirrade surt på honom runt
husknuten. Sagt och gjort! Lådan släpade han med sig in i köket och då upptäckte han en liten lapp på lådans ena
sida. ”Högst hemliga uppgifter om en räv vid namn Tofs. Hålls borta från katter, gubbar och scouter!” Nu har
mucklorna minsann hittat på något riktigt tokigt tänkte Findus och kände sig ännu mer säker på att han bara var
tvungen att få upp lådan. Mot hönshuset!
- Och varför skulle vi hjälpa dig? Kacklade Pillan tjurigt när Findus frågade om han kunde få nyckeln hon låg och
ruvade på.
- Men om jag hjälper er att bygga äggfarkoster, så ni kan få ner äggen från de högsta hyllorna och gömma dem från
Pettson, kan jag inte få nyckeln då?
- Jooo, det ska vi nog tänka lite på. Svarade Pillan.
Så nu är den stora frågan: Kan ni hjälpa Findus att bygga äggfarkoster åt hönorna så ni tillsammans
kan få den första nyckeln till lådan och kommer en liten bit på vägen att lösa mysteriet med Tofs?
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Instruktioner för äggfarkoster
Tanken är att scouterna bygger varsin äggfarkost som ska släppas från en eller flera höjder. I
farkosten befinner sig ett ägg som inte får krossas vid landning.
Scouterna får tillgång till diverse byggmaterial såsom frigolit, kartong, bubbelplast, tejp,
färgpennor, pinnar, flörtkulor m.m. Under 30-45 minuter får scouterna sedan bygga sin äggfarkost
på ett så stabilt och säkert sätt som möjligt. Avsluta med att farkosterna med äggpassagerare släpps
ned från en höjd för att se vilken farkost som klarar sig bäst.
När ni är klara får scouterna en nyckel och kan låsa upp ett av de fem hänglåsen.

Lek – Kardborrar
Alla springer runt och är kardborrar. När två kardborrar stöter ihop, fastnar de i varandra. Till slut
kommer alla att sitta fast i en stor kardborreklump.

Avslutningsceremoni
Gemensam samling vid lyktan.

Material
Lappar med djurnamn till leken Hitta ditt byte.
Boken Rävjakten av Sven Nordqvist, finns att låna på de flesta bibliotek.
En låda med fem hänglås samt en lapp med citatet från texten ovan.
Dagens nyckel.
Material till äggfarkoster.
Ägg.
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Scoutmöte 2 – Organisera mera!
Syfte
Att lära scouterna samarbeta genom en organisationstävling samt att dela in scouterna i patruller.
Målspår: Aktiv i gruppen, relationer, problemlösning, kritiskt tänkande.

Genomförande
Mötet genomförs i/omkring er scoutlokal.

Startceremoni
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om ni
så önskar kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.

Patrullindelningsdags!
Findus har varit och lekt bland Pettsons saker i snickarboden. Där finns det himla mycket skoj,
idag tog han med sig skruvar och spikar och muttrar och gick till sjön. Findus tänkte att han skulle
se om föremålen kunde flyta. (Antalet föremål ska vara lika många som antalet patruller som
scouterna ska delas in i). Muttrarna, spikarna och skruvarna flöt inte och nu måste Spårarna fiska
upp föremålen från sjöns botten.
Ordna en fiskdamm och ett fiskespö med en magnet på. Scouterna delas nu in i patruller utefter
vilket föremål de fiskar upp. Ledarna bestämmer själva om det ska bli slumpmässigt valda patruller
eller om ni redan innan har bestämt vilka som ska vara i vilka patruller. En ledare sitter bakom
fiskdammen och sätter föremål på spöna.
Patrullerna döps sedan till typiska ord för temat, tex: Pettson, Findus, Pannkakorna, Hönorna,
Mucklorna, Katterna, Gubbarna och så vidare.

Organisera mera!
Det har kommit ett mystiskt brev till avdelningen! Här kan ni välja om ni vill att brevet ska ha
anlänt innan scouterna kommer till lokalen, eller om det ska komma en mystisk filur och knacka på
under mötets gång. Läs upp brevet för scouterna. I kuvertet ska det även ligga ett tidtagarur.
Tanken är att scouterna ska ha en timme på sig att lösa massa uppgifter. Uppgifterna ska vara av
varierande svårighetsgrad och det ska finnas fler uppgifter än vad det är möjligt att hinna lösa. På
så vis måste scouterna välja vilka uppgifter de ska prioritera.
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Hejsan Hoppsan! Är det ni som är scouterna?
Det är så här att jag har fått en nyckel av Mucklorna som jag inte riktigt behöver, så jag tänkte att ni kanske vill
ha den?
Fast jag vill ju såklart inte bara ge bort den hur som helst. Kan ni lösa jättemånga av de här uppgifterna innan
tiden tar slut på tidtagaruret så får ni nyckeln. Ni får göra uppgifterna i vilken ordning ni vill och när ni har
klarat någon så redovisar ni det till era ledare. Bara uppgifterna som ni har hunnit med innan tiden är slut räknas,
så välj noga vilka ni ska göra.
Lycka till

1. Hitta på ett patrullrop för er nya
patrull! (Den här uppgiften måste
alla göra)
2. Ropa erat nya patrullrop så högt ni
kan
3. Hämta tre stenar
4. Sjung 1:a versen på scoutsången
5. Kan man äta en skotstek?
6. Vad är egentligen en krabbelur?
7. Lär er namnen på alla i er patrull
8. Hitta något som är lika långt som en
arm

18. Rita sju frukter på ett papper
19. Hur många russin finns det i skålen
på bordet?
20. Hur många syskon har ni
tillsammans i patrullen?
21. Vad kallas Sveriges nordligaste
punkt?
22. Hur många trappsteg är det upp till
övervåningen i scoutlokalen?
23. Blås upp 12 ballonger och knyt fast
dem på ett snöre

9. Hur gamla är ni tillsammans i
patrullen?
10. Hur lyder valspråk och lösen?
11. Vem var BP?
12. Vem av ledarna är yngst?
13. Hur långt är det mellan scoutlokalen
och parkeringen (välj vad de ska
mäta mellan själva)
14. Lös mattetalet som finns på
köksbordet
15. Vilka är patrullmedlemmarnas
favoritlekar?
16. Spring 5 varv runt scoutlokalen
17. En av patrullmedlemmarna har
skurit sig i handen. Det blöder! Gör
ett första förband med halsduken.
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När timmen har gått piper tidtagaruret och ni räknar hur många uppdrag alla scouter tillsammans
har klarat. Har de klarat tillräckligt många (vilket de givetvis har) så får de sin andra nyckel för
terminen!

Lek
Tunnelkull. En eller två scouter utses till tagare. När någon av scouterna blir tagna så ställer de
sig bredbent och väntar på att någon kryper mellan benen och på så vis släpper dem fria igen.

Avslutningsceremoni
Gemensam samling vid lyktan.

Material
Fiskdamm
Metspö
Skruvar/muttrar/spikar/liknande
Material till organisationstävlingen
Brevet från den mystiske personen
Dagens nyckel
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Scoutmöte 3 – Kattonauten!
Syfte
Att bekanta sig ytterligare med Pettson och Findus samt lära sig vem det är som bestämmer i
Sverige och hur demokrati fungerar. Målspår: aktiv i samhället, egna värderingar, förståelse för
omvärlden.

Genomförande
Mötet genomförs i er scoutlokal.

Startceremoni
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om
ni så önskar kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni” i
inledningen.

Lek – Hönskull
Alla springer runt och försöker undvika att bli tagna av jagaren. Om man blir tagen måste man
kackla och sprätta som en höna, sen är man fri att springa runt igen!

Film – Kattonauten
Titta på filmen Kattonauten. Filmen handlar om när Pettson och Findus skriver brev till kungen.
När de väntar på svar får de besök av tigrar, älgar och kanske en och annan bortglömd släkting.
Om ni vill ha något att tugga på under filmen så bjuder säkert Pettson på mjölk och kakor eller
kanske ett och annat popcorn.

Lek/Nyckeluppdrag – Stora fiskslukaren
För att få tag i dagens nyckel måste scouterna överlista den stora fiskslukaren som bor i sjön vid
Pettsons stuga. Findus har länge tyckt att den där stora fiskslukaren är bra onödig och faktiskt
ganska elak. Och nu verkar det vara så att han sitter på en nyckel. Fiskslukaren har slagit vad med
Findus om att det inte finns någon som kan smita från honom. Om scouterna lyckas smita från
honom så får de hans nyckel.
En ledare agerar Fiskslukare och berättar för scouterna vad de ska göra. ”Båten” – alla springer
till rummets ena kortsida. ”Stranden” – Alla springer till andra kortsidan. ”Sillstim” – Alla ställer
sig tätt, tätt i en klunga. ”Krabbor” – alla ställer sig parvis rygg mot rygg och fattar varandras
händer mellan benen. Efter en stund ropar fisklukaren ”Nu kommer jag!” – då måste alla lägga
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sig ner och ta tag i någon annans arm eller ben. När fiskslukaren ropat ”Nu kommer jag!” går hen
runt och kollar så att alla håller i varandra, för det är det enda sättet att rädda sig undan
fiskslukaren. Om någon inte är säkrad, har fiskslukaren vunnit. Scouterna får tre försök på sig att
säkra alla. När alla är säkrade ropar fiskslukaren ”Nej! Ni lyckades komma undan!” och ger
scouterna nyckeln. Då ställer sig alla upp och, sträcker upp armarna, jublar och firar att de fått en
till nyckel!

Avslutningsceremoni
Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som varit bra och vad som varit mindre
bra.

Material
Filmen Kattonauten.
En projektor om ni vill se filmen i stort format.
En dvd-spelare eller liknande.
Tilltugg (om ni vill).
Dagens nyckel.
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Scoutmöte 4 – Vem bestämmer?
Syfte
Att scouterna får utveckla sin demokratiska förmåga och fundera över vem det egentligen är som
bestämmer i Sverige. Målspår: aktiv i samhället, förståelse för omvärlden, egna värderingar.

Genomförande
Mötet genomförs i/omkring er scoutlokal.

Startceremoni
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om
ni så önskar kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni” i
inledningen.

Lek/Nyckeluppdrag – Bygga Maskin
Pettson har suttit flera dagar i sin verkstad och försökt komma på nya idéer till förut okända
maskiner, men det händer liksom ingenting. Inspirationen är puts väck och borta! Han
bestämmer sig för att plocka undan lite så länge, tills andan faller på och idéerna börjar flöda. Då
ser han något blänka bland penslarna i den gamla cykelkorgen… Är det inte en nyckel kanske?
Jo, det är det! Men innan Pettson ger bort den till Scouterna vill han få lite hjälp med idéer till nya
maskiner…
Dela in scouterna i patruller om fyra till sex deltagare. Patrullerna ska nu bygga en maskin med
scouterna som maskindelar. Exempelvis kan Fia vara inmatningsenheten som skickar frukt vidare
till Conny som, skalar, pressar och skickar vidare till Fritz, som tillsätter färgämnen innan Lisa
slutligen förpackar och matar ut. Endast fantasin sätter gränserna! När alla maskiner är
färdigbyggda får patrullerna turas om att visa sina konstruktioner och förklara
användningsområdet för Pettson. Om han blir nöjd och inspirerad får Scouterna dagens nyckel.

Vem bestämmer?
I filmen Kattonauten skrev Findus ett brev till kungen om att katter inte ska behöva städa.
Tanken är nu att scouterna själva ska få skriva ett brev om vad de vill ändra på. Fråga dem vad de
tycker är bra och dåligt med Sverige idag. Det kan troligen handla om allt mellan himmel och
jord. Kanske vill de ha en större idrottshall eller bättre skolmat? Kanske tycker de att vi i Sverige
behöver bli bättre på att ta hand om miljön? Inget är för stort eller smått. Fråga scouterna vad de
tycker och känner är viktigt själva. Sätt er sedan ner och skriv era brev, om ni vill kan hela
avdelningen skriva ett brev tillsammans, annars kan patrullerna skriva brev ihop, eller varje scout
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enskilt. Tänk på att hjälpa de scouter som kanske inte kan skriva själva. De kan till exempel få rita
en bild med en kort bildtext. Känn av vad som fungerar bäst på er avdelning med era Scouter.
Hjälp era scouter att ta reda på vem eller vilka som bestämmer i Sverige och hur man kontaktar
dem, berätta lite om demokrati och hur det fungerar. Låt sedan scouterna ge förslag och rösta om
vilken lek som ska avsluta mötet.

Lek
Avsluta med leken Scouterna röstat fram. Om du vill ha förslag finns det på
www.aktivitetsbanken.se

Avslutningsceremoni
Gemensam samling kring lyktan.

Material
Papper, kuvert och frimärken. Eller tillgång till dator och internet om ni hellre vill mejla.
Dagens nyckel.
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Scoutmöte 5 – Kan man grilla kanelbullar?
Syfte
Att scouterna ska vara utomhus och testa sin kreativa förmåga. Låta scouterna använda sig av eld
och lära sig eldvett. Problemlösning, känsla för naturen.

Genomförande
Mötet genomförs i/omkring er scoutlokal.

Startceremoni
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om
ni så önskar kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni” i
inledningen.

Lek – Sten, sax, påse med mucklor.
Två lag står på varsin sida av en mittlinje som markeras med rep. Varje lag har också ett bo,
nämligen bakom ett rep som lagts ut ca 10 meter från mittlinjen. Mellan boen är alltså
ingenmansland.
I varje lag bestämmer man inför varje omgång om man ska vara dunk-mucklor, blixt-mucklor,
eller bit-mucklor. När man bestämt sig går man fram till mittlinjen. Lekledaren räknar till tre och
då visar hela laget vad man är. Alla i laget måste vara samma muckla. Det lag som inser att man
förlorat måste snabbt rädda sig hem till sitt bo. Då gäller det för det vinnande laget att kulla så
många som möjligt. De som blir kullade får byta lag.

Signaler:
Blixt-mucklor: Håller magiskt ut händerna framför sig och väser, dvs skickar en blixt.
Dunk-mucklor: Svingar sin stora hammare med ett ljudligt ”Dunk!”
Bit-mucklor: Kryper ihop och gör sig små, fräser och visar tänderna.
Blixt-mucklornas blixt träffar dunk-mucklorna, men går över huvudet på bit-mucklorna. Dunkmucklorna klubbar ner bit-mucklorna. Bit-mucklorna biter blixt-mucklorna i benet.

Kan man grilla kanelbullar?
Findus var ute och spatserade på gården när han stötte på en muckla mitt ute på gårdsplanen.
Mucklan gick omkring och ojade, pep, jämrade och beklagade sig. Vad nu då? Tänkte Findus. –
Vad står på? Mucklan flög minst en meter upp i luften, vände sig om, viftade med armarna och
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undrade vem Findus var som smög sig på så där totalt oväntat. – Hur skulle man annars smyga
sig på folk om inte oväntat? Undrade Findus. – Dålig stil. Muttrade mucklan och fortsatte att,
pipa, jämra och beklaga en stund till. – Men kan du säga vad det är då? Frågade Findus. – Jo det
ska jag säga dig! Jag har slagit vad med några andra mucklor att man kan grilla kanelbullar över
öppen eld. Men jag har ju ingen aning om hur man ska gå till väga med en sådan sak!
-Hm. Jag känner nog några som kan hjälpa till med det här. Men dom vill nog ha någonting som
tack för hjälpen.
- Vad?! Jag gör vad som helst! Pep mucklan.
- Jag tror att dom är på jakt efter en nyckel… Sa Findus.
- Nja, mjo, kanske, jag vet inte. Då får det nog vara några proffskanelbulllsgrillare i såna fall!
- Självklart! Dom här Scouterna är minsann proffs på allt, vill jag lova!
- Okej då. Men säg inte något till dom andra mucklorna!
Kan ni hjälpa mucklan att grilla kanelbullar i utbyte mot en nyckel?
Till själva grillandet behövs en eld, en söt vetedeg och smält smör blandat med kanel och socker.
Degen delas sedan upp i lagom stora bitar, rullas ut till en korv och viras runt en pinne. Sen
grillar man degen tills den fått färg. Se till att ni har en ordentlig glödbädd. När bullarna är klara
penslar man dem med kanel och socker-blandningen. Sen är det bara att njuta!
Kom ihåg att prata med Scouterna om hur man beter sig i närheten av en eld och att det är
viktigt att man har respekt för elden. Se även till att ha ordentliga släckmöjligheter. Glöm inte
bort att lämna en bulle till mucklan så ni kan få er nyckel. Sen kan ni äntligen låsa upp det sista
låset på lådan!
När ni låser upp lådan hittar ni följande brev:
Haha! Vi är minsann inte så dumma som vi ser ut! Lurade! Om ni vill ha några uppgifter om den
där räven så får ni hjälpa oss med lite saker först! Vi letar efter följande föremål:
•

Sockerbitar

•

Strumpor

•

Teskedar

•

Tändstickor

•

Kartonger

•

En kortlek

•

Pennor

•

Häftstift.
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•

En kopp eller två.

•

Pusselbitar i alla möjliga färger och former

•

Suddgummin

•

Toarullar

•

Hårspännen

•

Tejprullar

•

Spikar

•

Muttrar

•

Skruvar

•

Häftmassa

•

Skosnören

•

Repstumpar

•

Knappar

•

Kapsyler

•

Gummisnoddar

•

Glitter

•

Ljusstumpar

Saker överlämnas med fördel på måndagar [skriv in den veckodag ni har möten på] klockan halv
åtta på kvällen [byt ut mot tid som passar er] vid den stora stubben [byt ut mot lämpligt
kännetecken i närheten av er lokal]. När vi känner oss nöjda med antalet grejer så ska vi berätta
mer om Tofs!
Listan kan tyckas vara ganska konstigt, men mucklor är underliga varelser. Saker vi kan tycka är
skräp eller inte så mycket värt är som guld för dem. Dom är även experter på att knycka saker när
man inte ser. Du kanske har märkt att det ibland saknas en strumpa när du har tvättat? Då är det
nog mucklorna som varit framme. Likaså när det saknas spelkort eller pusselbitar. Och vi vet väl
alla hur omöjligt det kan vara att hitta sina hårspännen när man verkligen behöver dem? Ofta är
det mucklorna som ligger bakom dessa mystiska försvinnanden.
Förklara för Scouterna att ni måste fråga Pettson om ni kan få de här olika sakerna och att det
kan bli lite klurigt. Pettson har nämligen aldrig sett skymten av muckla, utan tror bara att det är
ännu ett av Findus tokerier.
Som ledare får du gärna fylla på listan med konstiga saker. Ta vara på vad ni har i lokalen, listan
kan innehålla vad som helst egentligen. Från stort till smått. Endast fantasin sätter gränserna!
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Lek – Zoo
En stafett som enkelt går ut på att snabbast ta sig runt banan – men i form av olika djur. Ettorna
kan gå som elefanter, tvåorna som sälar, treorna som krabbor och så vidare. Exempel på
gångstilar:
Kanin: Hoppa på alla fyra.
Krabba: Spring sidledes på alla fyra.
Känguru: Hoppa jämfota.
Pingvin: Spring med raka ben, utåtvända fötter och armarna utsträckta längs sidan.
Elefant: Gå passgång på alla fyra. Det vill säga flytta höger arm och höger ben samtidigt.
Gorilla: Spring med raka ben och raka armar på alla fyra.
Kamel: Spring med ryggen framåtböjd och händerna som en puckel.
Säl: Ligg på mage med bröstet uppåt och dra dig framåt med armarna.

Avslutningsceremoni
Gemensam samling kring lyktan.

Material
Kanelbullar, eld, släckmöjligheter, lådan med brevet inuti.
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Scoutmöte 6 – Kacklande hönor
Syfte
För att scouterna ska använda sin kreativa förmåga och skapa någonting helt själva. Målspår:
Fantasi och kreativt uttryck.

Genomförande
Mötet genomförs i/omkring er scoutlokal.

Startceremoni
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om
ni så önskar kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.

Lek
Kvällens lek heter Vem är jag? Alla scouter får en lapp att sätta i pannan. På lappen står det man
föreställer t ex hund, kungen, Madonna, kanelbulle, banan etc. Om scouterna har svårt att läsa
kan ni ha bilder på lapparna istället. Det gäller nu att lista ut vem eller vad man är genom att ställa
ja- och nejfrågor till sina kompisar. När man listat ut vem/vad man är får man hämta en ny lapp
hos ledaren.

Hönor!
Pettson behöver hjälp! Den senaste tiden har räven varit framme och tagit hönor från Pettson,
och nu är han trött på det. Kan scouterna kanske hjälpa honom att göra låtsas-hönor?
Alla spårare blåser upp en ballong till den storleken som de vill att hönans kropp ska bli och en
lite mindre som ska bli huvudet. Sedan tar de tidningspappers-bitar och dränker i tapetklister.
Bitarna sätts sedan på ballongerna, fortsätt på det viset tills hela ballongerna är ordentligt täckta
med tidningspapper och tapetklister. Ta nu vita fjädrar och sätt fast på hela den stora ballongen.
Vid ett senare möte så ska huvudet målas och ben i form av piprensare ska sättas dit. Sedan är
det bara att limma ihop huvud och kropp och alla scouter har en egen höna!
Pettson blir superglad för att scouterna har hjälpt honom. De får till och med en belöning för
deras arbete! (Belöningen ska vara någonting från listan på saker som scouterna ska samla in. Se
möte 5)
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Lek
Höns-kull. Alla spårare utom tre förvandlas till hönor och springer omkring och kucklar och
flaxar med alla sina fjädrar. De tre övriga är rävar. Rävarna får inte springa, utan de måste smyga
gående fram. Blir en höna tagen av en av rävarna blir även denna räv. Tillslut är alla rävar.
Innan avslutningsceremonin ska spårarna gå och lämna sina införskaffade skatter på det
bestämda stället! (se möte 5)

Avslutningsceremoni
Gemensam samling kring lyktan.

Material
Lappar till Vem är jag?
Ballonger
Tapetklister
Tidningspapper
Piprensare
Fjädrar
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Scoutmöte 7
– Vad får man egentligen göra i naturen?
Syfte
Att scouterna får en större förståelse för naturen och allemansrätten. Målspår: Känsla för
naturen, förståelse för omvärlden, kritiskt tänkande.

Genomförande
Mötet genomförs i/omkring er scoutlokal.

Startceremoni
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om
ni så önskar kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.

Lek – Blomsteräng
Ledaren har lappar med namn på olika växter, träd och blommor i naturen. Lapparna är gröna
och röda, och samma namn står på en grön och en röd lapp. Ledaren slänger sedan upp dessa i
luften. Nu gäller det för scouterna att para ihop lapparna. Ledaren ska under tiden försöka kulla
spårarna. När scouterna hittar två lika springer de och lägger dem i en korg eller förutbestämd
plats. Alla scouter tävlar alltså tillsammans. Vill man göra det svårare så kan man bestämma att
scouterna inte får prata under lekens gång.

Allemansrätten
Vatten som forsar, mjuk mossa, hoppa i vattenpölar, bada på sommaren, tälta med
scoutkompisarna – allt det gör vi i naturen. Pettson och Findus älskar båda två att vara ute i
skogen och naturen. Precis som många scouter gör! Men, vad får man egentligen göra och inte
göra i naturen? Findus utmanar scouterna för att se hur mycket de kan om naturen!
Under dagens möte ska vi prata mer om allemansrätten och hur vi påverkar naturen. Nedan
kommer ett antal aktiviteter ni kan välja mellan, eller göra allihop. Antingen gör ni aktiviteterna
som ett spår eller så genomför ni aktiviteterna i helgrupp. Läsa mer om allemansätten kan ni göra
här: http://www.naturvardsverket.se/allemansratten
Efter varje station som scouterna genomför får de en belöning. Detta ska vara saker från listan på
möte 5.
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Ett steg fram för allemansrätten
Alla scouter står på ett led. Ledaren läser upp påståenden som har med allemansrätten att göra.
Om scouterna tror att påståendet är sant så tar det ett steg framåt och om de tror att det är falskt
så tar de ett steg bakåt. Blanda kluriga och enkla påståenden.

Skogsbingo
Ge patrullerna ett A3-papper som delats in i rutor. I rutorna finns det namn, bilder, färger och
lukter på saker från naturen. Detta kan vara tillexempel: lönnlöv, kastanj, någonting blött,
någonting rött, någonting som luktar gott och så vidare. Patrullerna ska nu hämta så mycket de
kan under en viss tid och lägga i rätt ruta. Prata sedan i helgrupp om vad ni lagt i rutorna och hur
scouterna har tänkt.

Nu har Findus stökat till igen!
Ordna ett område med olika föremål, detta ska vara både naturföremål och ”vanliga saker”.
Findus har nämligen skräpat ner! Det kan tillexempel vara en blandning av löv, stenar, skedar,
maskrosor, kritor, glas, stockar, lampa, badboll, bok och kamera. Allt detta ska ligga på ett
område som inte är synligt för scouterna, tillexempel i ett annat rum. Hela avdelningen skickas
sedan in under en viss tid och scouterna ska försöka komma ihåg så många saker som möjligt
som inte hör hemma i naturen. När tiden har gått ut så samlas patrullerna och ser hur många
föremål de kommer ihåg tillsammans. Samlas sedan i helgrupp igen. Var det något föremål som
alla glömde? Var det någonting som man var osäker på om det hörde hemma i naturen?

Hur känns naturen?
Scouterna samlas i sina patruller och alla får sätta på sig en ögonbindel. Framför sig får de nu
olika natur-föremål som de ska försöka identifiera. Detta kan vara allt möjligt: mossa, stenar,
pinnar, sand, vatten, löv, kottar och så vidare. Blir det svårt att ha alla föremål framför scouterna
från början så kan scouterna säga till när de är klara med första föremålet så får de nästa och så
vidare.

Miljöstationen
Pettson har bestämt sig för att börja sopsortera, det är nämligen viktigt att man gör det! Men, han
vet ju inte hur man gör. Kan spårarna hjälpa honom?
Scouterna får i uppdrag att komma på vad som blir sopor hemma hos dem. Skriv eller rita ner
detta på färgade bitar av papper. När scouterna har kommit på ett antal saker så är det dags att
skapa miljöstationer. Nu får de A4-papper och ska på dessa skriva rubriker för sopsortering.
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Tillexempel glas, plast, papper och kompost. Men, hur ska nu soporna sorteras? Scouterna
diskuterar sig fram till detta och ledare är med för att ställa diskussionsfrågor.
Klistra sedan fast lapparna på A4-papprena. Sopsorterar ni i scoutlokalen? Sätt upp papprena
ovanför i så fall. Sätt annars upp affischerna på väggen eller börja sopsortera!

Doftmemory
Förbered burkar eller påsar med olika lukter, det ska finnas två av varje lukt. Nu gäller det för
scouterna att para ihop lukterna med varandra. Antingen kan man låta dem lukta fritt och para
ihop lukterna eller så kan man ha memory-varianten när en scout i taget får lukta och säga vad de
tror att det är. Hittar man inte två lika så går turen över till nästa person.
Innan avslutningsceremonin ska spårarna gå och lämna sina införskaffade skatter på det
bestämda stället! (se möte 5)

Avslutningsceremoni
Gemensam samling kring lyktan.

Material
Beroende på vilka aktiviteter ni väljer att genomföra behövs olika material.
Beroende på vilka aktiviteter man väljer behövs olika material.
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Scoutmöte 8 – Vad har gubben skrivit?
Syfte
Att scouterna ska lära sig chiffer och löser klurigheter. Målspår: Problemlösning, aktiv i gruppen.

Genomförande
Mötet genomförs i/omkring er scoutlokal.

Startceremoni
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om
ni så önskar kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.

Lek – jätteknuten
Alla scouter står i en ring, blundar och sträcker in händerna mot mitten, ta tag i två händer och
öppna ögonen. Nu är det en jättestor och trasslig knut som vi måste lösa! Ingen får släppa
händerna, utan det gäller att klättra och krypa och samarbeta för att hamna i en stor ring igen.
Lyckas ni?

Vad har gubben skrivit?
Pettson har hittat en massa lappar som han är övertygad om att det står något viktigt på.
Problemet är bara att han inte kan läsa vad det står. Samla scouterna och lär dem hur
brädgårdschiffret fungerar. Här finns mer information:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Murarchiffer
Scouterna kan sedan skapa sina egna nycklar för att kunna lösa brädgårdschiffer. För att öva kan
de skriva sina namn eller patrullens namn.
När patrullerna börjar få kläm på hur det fungerar får varje patrull ett kuvert med en lapp ifrån
Pettson. På den första kan det tillexempel stå KÖKET. Nu ska scouterna gå till köket och där
leta upp ett nytt kuvert med deras namn på. I det kuvertet finns det ännu en lapp med ett annat
ställe att gå till. Fortsätt så tills Spårarna kommer fram till skatten. Skatten ska vara någonting
från listan på möte 5.
Ett tips är att låta de olika patrullerna få olika lappar, så slipper de springa efter varandra.
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Innan avslutningsceremonin ska spårarna gå och lämna sina införskaffade skatter på det
bestämda stället! (se möte 5)

Avslutningsceremoni
Gemensam samling kring lyktan.

Material
Kuvert med patrullernas namn på, lappar skrivna med brädgårdschiffret att lägga i kuverten,
belöningen från möte 5.
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Scoutmöte 9 – Mucklorna visar vägen!
Syfte
Scouterna får lära sig spårtecken och hittar äntligen Tofs! Målspår: aktiv i gruppen,
problemlösning, relationer.

Genomförande
Startceremoni
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om
ni så önskar kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.

Lek
Leken är roligast om det är många scouter och ledare som deltar.
Lekplanen kan vara stor som en basketplan eller badmintonplan, beroende på hur många som
deltar. Ena kortändan är start. Alla utom en står bakom ena kortsidan.

Leken går till så att man enas om vem som ska "stå". När detta är gjort så ställer sig den utvalda
personen med ryggen mot de andra på andra sidan kortändan. När alla är på plats börjar den
personen som står med ryggen mot att räkna högt medan de andra börjar gå/springa/skutta
(valfri gångstil) mot honom:
"ETT… TVÅ… TRE RÖTT LJUS (eller röda lyktan)"
I precis samma ögonblick som "rött ljus" sägs ska han eller hon vända sig om och då ska de
andra deltagarna vara blickstilla. De som fortfarande rör sig får gå tillbaka och ställa sig på rad
igen. Sedan vänder sig den som "står" om igen och upprepar "ett, två tre rött ljus", och
deltagarna rör sig framåt o.s.v. Målet är att man ska komma först fram till den personen som
"står" och klappa den i ryggen. När det är gjort så slutar den lekomgången och den personen som
kom fram först får ta över som den som "står" och leken börjar om.

Mucklorna visar vägen!
Efter leken samlar ni scouterna i en ring och berättar att kvällens möte handlar om spårtecken. På
http://www.aktivitetsbanken.se/wiki/Spårtecken hittar ni mer information om spårtecken och
vad de betyder. Gå igenom de spårtecken ni tycker är viktiga. När ni är klara upptäcker ni
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plötsligt ett mystiskt spår med strumpor, sockerbitar, teskedar, hårspännen, suddigum och allt
annat som ni kämpat så hårt för att få ihop till mucklorna. Vad är det här? Följ spåret och se vad
som händer!
Tips: Bygg spåret av allt ni fått ihop, men blanda gärna med spårtecken så scouterna får prova på
sina nya kunskaper!
Vid spårets slut hittar ni ett meddelande från mucklorna där det står att det var på precis den här
platsen de såg till Tofs senast. Men hur ska ni locka fram honom? Kanske måste ni dansa en
rävdans eller sjunga en rävsång och ropa ett rävrop? Bestäm tillsammans vad ni tror fungerar bäst
och prova sedan! När ni har dansat/sjungit/ropat kommer Tofs att komma fram från sitt
gömställe. Tofs är självklart jätteglad att scouterna äntligen har hittat , för det har varit rätt
ensamt i skogen. Och kanske lite läskigt med all rävjakt. Är scouterna verkligen säkra på att det
inte är någon som tänker jaga Tofs? Scouterna lovar, men Tofs kanske kan komma på nästa möte
och prata med Pettson och Findus om saken? Det har även hörts rykten om att Findus fyller år
och att det därför vankas pannkakstårta? Det kan väl ingen räv stå emot? Bjud in Tofs till ert
avslutningsmöte!
Tips: På Scoutvaror.se kan man köpa en Tofsdräkt. Annars går det lika bra med ansiktsfärg och
lite kreativitet!

Lek
Deltagarna ställer sig i en ring och håller varandra i händerna. Två stycken väljs ut som katten
och råttan. Råttan stannar inne i ringen och katten utanför.
Katten ska försöka komma in i ringen och fånga råttan, men hindras av de andra som sänker
händerna. Klarar han att komma in ändå, hjälper de andra råttan genom att lyfta på händerna,
men sänker om katten vill komma ut.
När katten fångat råttan väljs ny katt och råtta.

Avslutningsceremoni
Gemensam samling där till exempel lyktan skickas runt.

Material
Allt ni samlat ihop under terminens gång.
Pinnar/kottar/stenar att bygga spårtecken av.
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Scoutmöte 10 – Pannkakstårtskalas!
Syfte
För att scouterna ska få en bra avslutning på en bra termin, samarbeta och ha en trevlig kväll.
Målspår: Aktiv i gruppen, relationer, fantasi och kreativt uttryck.

Genomförande
Mötet genomföras i/omkring er scoutlokal.

Startceremoni
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om
ni så önskar kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.

Lek – pannkakskull
En scout är kullare, och försöker fånga de andra scouterna. Om en person blir kullad lägger sig
hen ner på marken och sträcker ut händerna framför sig. Händerna är början på ett
pannkakstorn. Nu måste de andra scouterna komma och lägga sig på mage och lägga händerna
ovanpå de första. När alla har lagt sig ner och gjort detta har scouterna skapat ett pannkakstorn
och kan springa igen.

Pannkakstårtebakning!
Findus fyller år tre gånger om året, och vi scouter fyller år en gång om året. Men, man kan väl fira
sin födelsedag även om det inte är just i dag? Det tycker i alla fall Findus att man kan. Därför är
det i dag pannkakstårtskalas!
En ledare har i förväg stekt eller köpt pannkakor. Det ska finnas jättemycket pannkakor! Till
pannkakorna ska det också finnas alla möjliga tänkbara tillbehör: sylt, glass, grädde, frukt i olika
former, strössel, bär, chokladsås, karamellfärg, godis och så vidare. Spårarna får nu i sina patruller
skapa pannkakstårtor precis som de vill.
Dekorera scoutlokalen och duka långbord. Nu är det fest! Ballonger, saft, serpentiner, duk,
servetter, sugrör och glada scouter hör festen till! Fira tillsammans med Tofs och Pettson och
Findus!
Påminn scouterna om att en ny termin börjar efter sommaren!
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Avslutningsceremoni
Gemensam samling där till exempel lyktan skickas runt.

Material
Material för att kunna göra fantastiska pannkakstårtor!
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Hajk
Syfte
Syftet med hajken är att scouterna genom en vandring/paddling/seglats 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 Tintins
äventyr under ett veckoslut. Hajken är tänkt att genomföras lördag morgon 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. Vilka målspår som berörs beror också på vilka aktiviteter ni väljer att fylla hajken med.

Genomförande
Under hajken kommer scouterna att få åka på kosläpp, gå en uppdragstig och sova i tält. Har ni
tur lyckas ni samla in fler saker till mucklorna och får mer information om Tofs. Hajken är tänkt
att utföras någon gång mellan möte fem och möte nio i terminen.

Lördag
Ni samlas på morgonen vid en plats ni bestämt tillsammans för att åka iväg på hajk! Efter det
åker/går ni tillsammans till närmsta kosläpp. Kosläpp eller betessläpp som det också kallas är när
bönderna släpper ut sina kor på sommarbete. Arla kosläpp sker på våren, när vädret tillåter och
är en fantastisk upplevelse för oss människor att bevittna. På arla.se kan man läsa mer om
kosläpp och när det är dags. Om det inte finns något som passar er kanske ni kan fråga en lokal
bonde när hen tänker släppa ut sina kor och om ni kan få komma och titta på.
Efter kosläppet åker ni till er tilltänkta lägerplats och äter lunch. Efter lunchen ställer ni
tillsammans med scouterna upp tälten. När tälten är uppställda kan scouterna bära in sin
packning och bekanta sig med sin nya sovplats. Detta för att det ska kännas lite tryggare för nya
tältare att sova under natten.
Efter tältuppställningen är det dags för uppdragsstigen, dela in scouterna i sina patruller och
skicka iväg dem på ett snitslat spår med lite mellanrum så att det inte blir så lång väntan vid
kontrollerna. Lek gärna en lek med scouterna som får vänta, välj någon av de lekar som varit
populär under terminens gång. Bedöm själva hur långt era scouter orkar gå och planera efter det.
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Första kontrollen – Gissa Ljudet!
Pettson har spelat in en massa ljud, men han kommer inte riktigt ihåg vad det är för ljud. Kan
scouterna hjälpa honom? Scouterna får lyssna på ljud från till exempel en telefon eller
bandspelare.
Spela upp olika ljud för scouterna och låt dem gissa, för varje rätt får de en muta till mucklorna.
För förslag till mutor – se möte fem. De olika ljuden kan till exempel vara:
Olika signaturmelodier från tv-program.
En scoutsång ni brukar sjunga, till exempel omkring vår eld.
Olika dialekter, språk, instrument, eller ljud som till exempel: såga, hugga ved, diska, poppa
popcorn, regn, äta knäckebröd. Endast fantasin sätter gränserna.

Kontroll två – Ballonggömma!
Findus har gömt grejer som scouterna behöver till mucklorna i ballonger som sedan hängts upp i
träd. Scouterna måste nu tillsammans spränga ballongerna för att hitta sakerna. Till sin hjälp får
de en lång, vass pinne. Alla i patrullen måste hålla i pinnen och det är viktigt att det finns en
vuxen i närheten som kan kontrollera att det bara är ballonger som kommer i vägen. Till
kontrollen behövs ballonger, en lång lagom vass pinne och saker som mucklor tycker om att
gömma i ballongerna.

Kontroll tre – receptkrångel!
Pettson har bakat en massa kakor, men nu kan han inte lista ut vilken kaka som hör till vilket
recept! Kan scouterna hjälpa honom? Om de lyckas får de muckelmutor!
På kontrollen finns fem kakor och fem recept. Låt scouterna smaka på kakorna och därefter lista
ut vilken kaka som hör till vilket recept.
Förslag på kakor: chokladbollar, drömmar, kanelbullar, sockerkaka, kolakakor. Recept kan till
exempel hittas på arla.se eller så har ni kanske egna hemma?

Kontroll 4 – Hitta delarna!
Findus råkade välta ner delarna till en av Pettsons maskiner i en hink med gegga. Kan scouterna
hjälpa honom att hitta alla delar och bygga ihop maskinen innan Pettson får reda på vad som
hänt? Om de klarar uppgiften får de välja en strumpa ur Findus udda strumpsamling. Till
kontrollen behövs en hink med valfri gegga, legobitar och en bild på hur den färdiga maskinen
ska se ut.
Efter den fjärde och sista kontrollen samlas ni vid lägerplatsen och lägger alla saker ni lyckats
komma över under eftermiddagen i en påse för att överlämnas till mucklorna på ert nästa möte.
Laga mat tillsammans och umgås. Ni kan till exempel läsa Pettson tältar och prata om hur det
känns att sova i tält. Eller När Findus var liten och försvann och prata om vad man ska göra om
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man råkar gå vilse i skogen. Eller så kanske ni leker en lek eller spelar ett spel till Pettson bjuder
på marshmallows runt elden. Sen är det dags att krypa ner i sovsäckarna och säga god natt!

Söndag
På morgonen väcks alla barn av Findus som hoppar omkring med kastruller och tjoar, tjimmar
och bankar. Findus undrar sen om det gick bra att sova i tält och bjuder alla scouter på
havregrynsgröt. Efter frukost hjälps ni åt att riva tälten och sen vill Findus leka med scouterna!
Findus är väldigt förtjust i lekarna ”Under hökens vingar kom” som går ut på att man ska ta sig
över ena sidan av en plan till en annan. Innan man springer säger den som är hök ”under hökens
vingar kom!” de som ska springa säger då ”vilken färg?” höken svarar då med valfri färg och de
som har den färgen på sig får gå säkert över till andra sidan av planen. Om man inte har färgen
måste man springa över och riskeras att bli tagen av höken, blir man tagen får man vara hök
nästa gång. Leken fortsätter till det bara är en kvar som kan springa.
Findus andra favoritlek är Pepparkaksgubbar. Scouterna delar in sig i par som ställer sig armkrok
i en cirkel. Ett par tas ut och delas. Den ene utses till jagare och jagar den andra som skall springa
ifrån jägaren och ställa sig bredvid någon i ringen. Den andra scouten i paret som scouten ställde
sig bredvid släpper då och blir den som är jagad. Om jagaren fångar den andra så byter de roller.
När ni lekt klart börjar Findus bli hungrig. Men det hände en så konstig grej med maten förut…
Findus råkade gömma alla köttbullar. Han ville ha köttbullarna för sig själv, men nu när alla
scouter lekt med honom hela förmiddagen så ångrar han sig och vill dela med sig.
Findus tar med sig scouterna till ett utmärkt område där köttbullarna är gömda. Antingen kan ni
ha ett område för varje patrull, eller ett för hela gruppen. Kom ihåg att paketera in köttbullarna i
plast eller något annat vädertåligt innan ni gömmer dem. Märk dem gärna med lite presentsnöre
eller något annat färgglatt så det inte blir för svårt. Bestäm själva hur många köttbullar ni vill
gömma, det kan ju bli lite jobbigt om ni gömmer alla…
Laga köttbullarna tillsammans med makaroner på stormkök. Se till att ha en vuxen vid varje
stormkök för säkerhetens skull. Efter lunch är det dags att säga hejdå till Findus och åka hem. På
nästa möte får ni se om alla saker ni lyckats få tag i hjälper er att lösa mysteriet med Tofs!
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8-10 år

Nyfikenhet · Prova · Natur · Fantasi · Roligt
Spårarscouten går oftast i årskurs 2 och 3 i
skolan. I den här åldern har barnen fått ganska
god kontroll över sin kropp, som har blivit
betydligt starkare och mer koordinerad än i
förskoleåldern. De kan oftast knyta skor och
rita föreställande och har kontroll på sin finmotorik när det gäller att till exempel sy. I Scouterna
har spårarna fått upp spåret på något nytt och vågar sig därför utanför hemmiljön med stort mod och
med upptäckarglädje. De lär sig bäst genom att göra,
och med kompisarna i Scouterna får de göra saker på riktigt, i sitt
rätta sammanhang. Spårarna utvecklas genom uppdrag och äventyr med
ett tydligt stöd av vuxna. De skapar kontakter utanför skola och familj,
med jämnåriga, äldre och vuxna genom Scouterna. Spårarna utvecklas
och får allt lättare att reflektera över vad de varit med om och vad som
hänt. Fantasin sprudlar och genom hajker och äventyr är det lätt att leva
sig in i andras världar. När det är dags att gå vidare mot upptäckarna är
spårarna redo för större utmaningar.
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.
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