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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”. Aktiviteterna i det här terminsprogrammet har koppling
till en rad olika målspår men målspåren Aktiv i gruppen, Ledarskap, Problemlösning och Känsla för naturen
är några av de målspår som används mycket.
Mer inspiration, tips om scoutmetoden, programplanering och målspåren hittar du i boken ”Ledaren – gör
dig redo” och ”Den Stora Spårarboken” som säljs via www.scouterna.se/shop. 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.scouterna.se/program.

Gemenskap och trygghet
Inom Scouterna finns det olika inriktningar beroende på 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 mycket 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
Spårarscouternas program utgår ifrån orden: nyfikenhet, prova, natur, fantasi och roligt. Terminen har ett
genomgående tema som är Redo för läger. Målet är att spårarscouterna ska vara redo att åka på kårens egna
sommarläger i slutet av terminen. Spårarscouterna, varav många antagligen inte sovit borta i tält förut, ska
fått öva på de kunskaper som är bra att ha när man åker på läger. Dels praktiska kunskaper som hur man
reser tält och använder stormkök, men också att arbeta i grupp och inte minst känna sig trygga med att sova
borta några nätter. I terminsprogrammet finns också en hajk då scouterna får öva sina färdigheter i ett
spännande äventyr.
I en del aktiviteter behöver man tillgång till sådant som det kanske inte finns tillräckligt många av för att alla
patruller ska kunna göra aktiviteten samtidigt (spis, eldstad med mera). Då kan man ofta rotera den
aktiviteten med några andra och låta patrullerna turas om med de olika sakerna.
Fler tips och idéer på aktiviteter och möten finner du lätt på www.aktivitetsbanken.se

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.

Upprop
Ha en närvarolista med alla barns 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 barn som är där om något skulle hända till exempel en brand. Närvaroprotokoll är också
viktiga vid redovisning för att få aktivitetsstöd från kommunen.

Tända lyktan
Varje gång är det en scout som går in i samlingsringen, om det behövs tillsammans med en ledare, för att
tända lyktan. När lyktan är tänd börjar mötet. Lyktan placeras sedan under mötet på en plats där den inte
riskerar att bli omkullvält av någon lek. Lyktan släcks i slutet av mötet av samma scout som tände den.
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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.
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 barnen tänkte eller agerade som de gjorde.
För att få barnen 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.

Fabel
Samla scouterna i en ring och läs en fabel ur en bok. På ditt bibliotek finns det säkert någon bok som passar,
titta på barnavdelningen. Fabler är korta där djur får människans egenskaper. En fabel har en ”sensmoral” –
något som fabeln vill lära ut – till exempel att man ska arbeta flitigt eller att man ofta förlorar själv om man
försöker luras. Läs fabeln utan att avslöja sensmoralen, som oftast står sist i historien. Låt scouterna förklara
vad de tror att historien betyder. Undvik att säga att ”det var fel” utan uppmuntra alla svaren. Sammanfatta
scouternas svar och presentera det ”rätta” svaret en gång till.

Nästa gång
Ha som vana att avsluta mötet med att berätta vad ni ska göra nästa gång, det skapar trygghet och lockar
barnen att komma nästa gång också. Ibland är det lämpligt att läsa brevet från framtiden som introducerar
nästa möte redan vid avslutningen på mötet innan. Se framförallt till att alla scouter vet vad de behöver ha
med sig nästa gång och om de ska vara klädda för att vara ute. Mötet avslutas med att lyktan som tändes i
början av mötet släcks, gärna av samma scout som tände den.

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
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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.

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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Scoutmöte 1 – Tofs har slarvat bort
terminsprogrammet!
Syfte
Nu börjar vi en ny termin! Syftet med mötet är att scouterna får veta mer om vad vi ska göra under terminen
och samtidigt vara med i en rolig skattjakt. Kanske har vi nya scouter i gruppen och då är detta en möjlighet
att lära sig hitta i och utanför scoutlokalen. Målspår: Ledarskap, Aktiv i gruppen, Problemlösning

Genomförande
Mötet genomförs i och omkring er scoutlokal.

Startceremoni
Vi börjar genom att samlas i en ring och utföra startceremonin. Finns det nya scouter i gruppen så
presenterar sig alla scouter med namn och till exempel favoritglass.

Lek
Iskull. Beroende på hur stor gruppen är så börjar man med en eller två som tar. När man blir kullad blir man
frysen till is och ska stå blick stilla med händerna ihop över huvudet som en istapp. För att bli fri igen måste
någon som inte är kullad komma fram och lägga händerna på personens axlar och säga ”solen värmer”. Byt
kullare efter en tid.

Tofs har slarvat igen!
Dela in scouterna i grupper. Om scouterna redan är indelade i patruller så använd dem. Om det finns nya
scouter i gruppen så sprid ut dem jämt med de som varit med tidigare. Om de nya scouternas föräldrar vill
vara med så låt dem följa sitt barns grupp. Om ni inte har fasta patrulledare, så välj ut en scout i varje patrull
som är patrulledare just det här mötet.
Berätta för scouterna hur ni tillsammans med Tofs hade planerat vårens alla roliga aktiviteter. Tofs hade i
uppgift att skriva allt på en tavla så att scouterna skulle få se vad som ska hända. Men nu har Tofs lyckats
röra ihop allt och slarvat bort alla möten. Tofs är säker på att de finns i och runt scoutlokalen och har skrivit
lappar där han tror att sakerna finns.
Ta patrulledarna åt sidan och berätta för dem hur det går till. Var noga med att berätta att de måste berätta
för sin patrull så att alla förstår. Ge varje patrulledare en bit av det röda presentbandet så att han/hon kan
visa för sin patrull hur det ser ut. Berätta att varje patrull kommer att få en lapp där det står några ställen
och/eller rum som de ska leta i och att det är jättenoga att de bara tar sakerna i just de rummen även om de
kanske ser andra ledtrådar. När de har hittat sina ledtrådar ska de samlas vid angiven plats. Ge sedan
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patrulledaren lappen. Det är bra om en ledare kan följa med patrullen i början så att man ser att
patrulledaren verkligen berättar för de andra vad som ska hända.
Varje patrull får var sin lapp med fyra ställen i eller runt scoutlokalen. Bra ställen för nya scouter att känna
till är toaletten, köket, eldringen men någon ledtråd kan också ligga i en ledares ficka och så vidare. Det är
bra om ledare finns runt om i lokalen/området för att hjälpa till att läsa och visa rätt. Vid varje ställe eller
rum finns en sak som symboliserar ett möte. Till exempel kan ”Gott på stormkök” symboliseras av en tom
tändsticksask med rött snöre runt, mötet ”Tälja” av en knivslida med rött band, ”Redo för läger” av en
tältspik etc…
Före mötet har ledarna förberett för att tända en eld. Har man inte möjlighet att elda kan man ställa några
lyktor i en grupp. Under tiden scouterna letar tänder en ledare elden/lyktorna som är samlingsplatsen för
scouterna när de är klara.
Scouterna rusar iväg och tar med sig det de hittar till samlingsplatsen. När alla patruller är tillbaka samlas alla.
Ledarna har tagit fram en stor kartong- eller träskiva där det finns tio rutor för tio möten. Patrullerna får visa
en sak i taget vad de hittat och tillsammans får scouterna gissa vad mötet går ut på. Ledarna fäster upp de
olika sakerna på det stora terminsprogrammet. Om man i förväg satt i tio spikar så kan sakerna hängas i sina
röda snören på tavlan. Behåll tavlan i lokalen så att scouterna kan påminnas om programmet under
terminen.
En del grupper passar på att ha föräldrainformation i samband med första mötet på terminen. Var inte rädda
för att gömma saker även i det rum som föräldrarna är i – att barnen stökar lite och har roligt är en del av
vår verksamhet.

Avslutningsceremoni
När ni sitter runt elden/lyktorna och har pratat om årets terminsprogram, genomför ni er slutceremoni.
Efter ceremonin delar ni ut terminsprogram ni kopierat till scouterna.

Material
•

Stor kartong- eller träskiva, uppmärkt för tio möten samt spik

•

Rött presentband

•

Tio saker som representerar mötena

•

Ved eller lyktor

•

Terminsprogram
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Scoutmöte 2 – Kul på skridskor
Syfte
Kvällens program har i syfte att öva scouterna på att samarbeta och ta hänsyn till varandra. Mötets syfte är
också att socuterna ska tycka att det är kul att röra på sig. Målspår: Fysiska utmaningar, Aktiv i gruppen,
Problemlösning.

Genomförande
Mötet genomförs utomhus på isplan, på en sjö eller i ishall. Kom ihåg att skriva redan i terminsprogrammet
att scouterna ska ha skridskor och hjälm med sig. Har ni några extraskridskor är det bra.

Startceremoni
Alla samlas i en ring och utför er vanliga startceremoni. Är ni inte vid er vanliga lokal har ledarna tagit med
sig det som behövs. Kolla med ishallen först ifall det är okej med en tänd lykta.

Lek
”Under hökens vingar kom”. Alla scouter utom en eller två ställer sig på ena sidan av isbanan och väntar på
att de som tar som står i mitten ropar ”under hökens vingar kom”. Den stora gruppen svarar ”vilken färg?”
och tagarna svarar med till exempel ”rött”. De scouter som har rött någonstans på sig håller en hand på
färgen och kan lugnt åka till andra sidan. De som saknar färgen är fria att kulla. Den som blir kullad hamnar
i mitten och tar de med. Leken fortsätter tills det bara finns en kvar.
Om ni är i en ishall är det bra om ni märker ut ett område en bit före rinken där lekområdet slutar så att
scouterna inte åker med full fart in i sargen.
En lite stillsammare lek är Följa John – då åker alla scouterna på ett led och härmar den som åker först
rörelser och åkväg.

Skridskohinderbana
Beroende på hur många scouter det är i gruppen kan det vara bra att dela upp dem i två eller flera mindre
grupper. Detta för att det inte ska bli så mycket väntan då det är svårt att stå stilla på skridskor.
Ledarna märker ut en ganska enkel bana med koner, hinkar, väskor eller liknande. Lite slalom och någonting
att vända runt och så en annan väg tillbaka. Säkert är det så att scouterna är olika duktiga på att åka skridskor
och då är det bra att från början göra klart att det inte är någon tävling och att man kan vara bra på olika
saker.
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Låt scouterna en och en åka banan några gånger. Släpp iväg dem med jämna mellanrum så att de inte åker in
i varandra. Efter några varv så pausar ni och låter scouterna svara på frågorna: Var det enkelt eller svårt? Vad
var svårast? Vad var enklast? Blev det enklare eller svårare efter ett tag?
Nu ska scouterna åka två och två. Det kan vara svårt att hålla varandra i händerna med vantar, men om man
knyter ihop ändarna i ett knoprep så att det blir en ring, kan scouterna hålla i repet. Låt paren åka några varv
och pausa för att prata om: Hur kändes det här? Var det enklare eller svårare? Var det något som blev
bättre/enklare av att vara två? Var det något som blev sämre/svårare av att vara två? Blev det enklare efter
ett tag? Hur kan man hjälpas åt så att det blir lättare?
Gör det nu svårare genom att lägga ut en ärtpåse eller vante som man ska plocka upp längs vägen och sedan
släppa i en hink eller markerat område en bit bort. Låt scouterna åka tre och tre, fyra och fyra och sedan alla
på en gång. Kan scouterna komma på ett bättre sätt att åka om man är många? Är det enklare att åka efter
varandra med händerna på axlarna, att ha knorepet i bältet så att den bakom kan hålla i? Låt scouterna testa
sig fram.

Avslutningsceremoni
Vi samlas alla vid sidan av isbanan. Det är bra om scouterna sitter ner eller har tagit av sig skridskorna för
annars är det svårt att få lugn och ro för avslutningen. Genomför er vanliga avslutningsceremoni.

Material
•

Skridskor och hjälmar (även för ledarna)

•

Koner eller andra markörer

•

Ärtpåsar eller liknande

•

Knoprep
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Scoutmöte 3 - Tälja
Syfte
Scouterna ska under ledarnas ledning få lära sig hur man använder kniven på ett bra och säkert sätt.
Scouterna får lära sig genom att göra en riktig smörkniv. Målspår: Fantasi och kreativt uttryck, Fysiska
utmaningar – utvecklar sina finmotoriska färdigheter

Genomförande
Mötet genomförs i och/eller utanför er scoutlokal

Startceremoni
Genomför er vanliga startceremoni.

Lek
Den här leken heter Slabbedabbedoo och förutom att den är rolig, övar scouterna sig på att lyssna på
instruktioner och utrycka sig kreativt. Om ni leker utomhus är det bra att märka ut en något mindre lekyta så
att scouterna inte hamnar så långt bort att de inte hör. Det kan också vara en idé att vissla i en visselpipa
istället för att ropa om det är en högljudd grupp.
Leken förutsätter att det är jämt antal scouter. Är det inte så får ledare vara med i leken. Alla scouter utom
en går runt i lekområdet. En scout står, gärna tillsammans med en ledare som kan hjälpa till vid behov, vid
sidan om och ropar ut en instruktion till gruppen. En instruktion kan var ”gå som en elefant”, hoppa som
en kanin, lunka som en björn, och så vidare. Nu ska scouterna försöka härma instruktionen genom att gå
runt i lekområdet med till exempel tunga steg och snabel och tuta som en elefant. När scouten som givit
instruktionen ropar ”Slabbedabbedoo” ska alla genast sluta försöka hitta ihop i par och ställa sig rygg mot
rygg. Nu bli en scout utan parkamrat, och får då byta ut personen som ropar en instruktion. Scouterna står
kvar rygg mot rygg tills det kommer en ny instruktion.

Tälja
Om det är kallt är det bra att genomföra den här aktiviteten inomhus. När man är ny med kniven blir det
bara svårt om man har klumpiga vantar eller fryser om fingrarna. Om ni har möjlighet så placera patrullerna
tillsammans med en ledare i olika rum i lokalen. Har ni bara ett rum så sätt er i hörnen så att scouterna har
ryggen in mot mitten.
Scouterna ska tälja en smörkniv. Ledarna har i förväg sågat upp lagom stora bitar av trälister man kan köpa
på byggvaruhus. Visa scouterna knivarna, hur man ska hålla, hur man ska sitta, att man aldrig täljer mot sig,
att man inte leker och busar med eller runt knivar, att kniven alltid ska vara i sitt fodral när den inte används
och så vidare.
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Scouterna får rita ut en smörkniv på listbiten med en blyertspenna. Sätt sedan scouterna med lagom
mellanrum, märk ut sittplatser med sittunderlag om det hjälper scouterna sitta still. Om ni är ute är det bra
att sätta fyra scouter i rad på ett liggunderlag med varannan person med benen åt höger, och varannan åt
vänster. En annan idé är att sätta scouterna så att de har ryggen mot varsitt träd.
Det är viktigt att en ledare är med och håller ett vakande öga. Scouterna behöver säkert bli påminda om hur
man gör under tiden och var noga med säkerheten. Se till att det är lugnt så att scouterna kan koncentrera
sig.
När scouten har täljt klar sin smörkniv får de sandpappra kniven len, bränna in sitt namn på den med
brännpenna och till slut olja in den i en giftfri vegetabilisk olja, till exempel solrosolja. Smörkniven får
scouten ta hem.

Avslutningsceremoni
Samlas i ring och genomför er vanliga slutceremoni.

Material
•

Trälister sågade i bitar

•

Blyertspennor

•

Knivar, vassa med parerstång

•

Brännpenna

•

Vegetabilisk olja
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Scoutmöte 4 – Hemliga tecken
Syfte
Scouterna får lära sig att tyda spårtecken och lösa ett schiffer. Det är saker som vi kan använda vid hajker
och läger, utmanar scouterna intellektuellt. Dessutom är det kul med hemliga saker. Målspår:
Problemlösning, Känsla för naturen

Genomförande
Mötet genomförs i eller utanför er scoutlokal

Startceremoni
Samlas och genomför er vanliga startceremoni. Berätta för scouterna att idag ska de få lära sig hemliga
tecken som gör att de kan hitta rätt och skriva meddelande till varandra som inte andra förstår.

Lek
Piratleken heter den här leken som aktiverar alla scouter samtidigt. Scouterna övar sig i att lyssna på
instruktioner, koma ihåg och får springa av sig lite.
I ett rum, eller utomhus, markerar ni upp en vägg som Hav och den mittemot som Land. På golvet i mitten
finns Ön. Ledaren ropar ut Land, Hav eller Ö och då ska scouterna snabbt springa dit. Om ledaren ropar Se
upp! Ska scouterna kasta sig på golvet/marken (om det är lerigt ute räcker det att sätta sig på huk), och om
ledaren ropar Aj Aj Kapten ska scouterna ställa sig i givakt och ropa just ”aj aj kapten”. Efter några
omgångar så kan man låta den som kommer sist eller springer fel slås ut ur leken. Då får den scouten istället
ropa nya instruktioner tills nästa person slås ut.

Hemliga tecken
Skapa två stationer – en för spårtecken och en för hemlig skrift (schiffer). Är gruppen stor och det finns
många ledare, kan man göra två stationer för varje aktivitet så att det blir färre scouter per station.
Låt scouterna fritt välja vilken station de ska gå till och hur länge de ska stanna där. Det gör att scouterna
inte stressar varandra och kan göra uppgifterna i sin takt.

Station: Spårtecken
Berätta för scouterna att det finns ett hemligt sätt att visa vägen på om man bara vill att ens vänner ska hitta
och inte fiender. Ledaren har i förväg plockat ihop pinnar, stenar, kottar och så vidare som behövs.
Bygg ett spårtecken i taget och låt scouterna gissa vad det betyder. Låt scouterna sedan själva bygga tecken
och en bana till varandra.
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Hur spårtecken ser ut och hur man kan göra dem hittar du i Aktivitetsbanken om du söker på ”Spårtecken”.
Station: Hemlig skrift (schiffer)
Scoutledaren har i förväg förberett lappar med schiffernycklar, lappar med korta meddelanden, papper och
pennor.
Anledningen till att inte använda ordet schiffer utan i stället säga hemlig skrift är för att det är lättare för
scouterna att förstå, samt beskriver vad det faktiskt är. Ett bra schiffer att börja med är det som ofta kallas
Brädgårdsschiffer, Murarschiffer eller Fyrkantschiffer. Det är bra att börja med då det är symboler som blir
bokstäver. I andra schiffer är det ofta bokstäver som blir nya bokstäver och det kan vara förvirrande när
man fortfarande går i de undre årskurserna och fortfarande övar på läsning.
Rita gärna upp en stor schiffernyckel som ledaren kan använda för att förklara. Låt scouterna får varsin
nyckel och färdigt meddelande. En del scouter kommer snabbt att förstå hur de ska göra medan andra
behöver mer tid. När scoutena löst de färdiga meddelandet så är nästa utmaning att skriva ett meddelande
till någon annan. Det är ofta mycket svårare att skriva egna meddelanden än att lösa andras.
Googla Brädgårdschiffer så får du upp schiffernycklar. Det finns till och med färdiga typsnitt du kan ladda
ner till din dator för att använda när du skriver schiffer.
Andra sätt att göra hemlig skrift är att skriva meddelanden med citronsaft eller mjölk på vanligt papper.
Meddelandet tas fram genom att man värmer pappret över en ljuslåga eller med strykjärn. Var noga med
säkerheten och ha vatten nära till hands om ni använder ljuslågor.

Avslutningsceremoni
Samla alla och genomför er vanliga avslutningsceremoni.

Material
•

Pinnar

•

Kottar

•

Stenar

•

Chiffernycklar

•

Chiffermeddelanden

•

Papper

•

Pennor
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Scoutmöte 5 – Drömfångare
Syfte
Scouterna får vara kreativa samtidigt som vi får prata om mörker, rädsla och mardrömmar, vilket är bra
inför hajken och det kommande sommarlägret. Drömfångarna tar vi med ut på hajken och lägret och hänger
dem där scouterna sover. Målspår: Fantasi och kreativt uttryck, Fysiska utmaningar (tänk på att finmotorik
också är en kroppslig utmaning), Självinsikt och självkänsla, Relationer

Genomförande
Mötet genomförs i och utanför er scoutlokal.

Startceremoni
Samla scouterna och genomför er vanliga startceremoni. Berätta för scouterna att idag ska de få göra något
som de nordamerikanska indianerna trodde var magiskt och tog bort onda drömmar.

Lek
Den här leken heter Petflaskrally och övar scouterna i motorik och vänta på sin tur. Den är också mycket
rolig.
Till leken behöver varje patrull en 1,5 liters petflaska med några deciliter vatten i samt en lång blomsterpinne
eller liknande. Varje patrull behöver även en kon eller hink att starta vid och en att runda. Leken är en stafett
där scouterna ska rulla petflaskan med pinnen runt konen och tillbaka till patrullen och så är det nästas tur.
Placera banorna ganska brett isär då det är svårare att hålla jämn kurs än man tror.

Lek
Bollrullning heter leken och där får scouterna öva på att samarbeta. Varje patrull ställer sig på ett tätt led
bakom en markering. Målet är att hela patrullen ska passera mållinjen. Varje patrull får en boll som första
personen i ledet ska rulla så att den rullar mellan alla scouternas ben och sista personen vänder sig om och
plockar upp den. Personen med bollen springer nu fram längst fram i ledet och ställer sig tätt framför den
främsta personen. Bollen rullas igen och ledet flyttar sig sakta framåt mot mållinjen. Den patrull som först
passerar mållinjen vinner.

Drömfångare
Dela upp scouterna i patruller runt bord med material. Om det finns möjlighet så sprid ut patrullerna i olika
rum. Om det är möjligt så sätt en ledare med varje patrull. Vid varje bord finns det allt material de behöver
samt en redan färdig drömfångare. Det är bra att ha ett färdigt exempel för då kan scouterna själva se hur de
kan göra istället för att fråga hela tiden.
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Drömfångaren görs av en vit engångstallrik i papp.
1.

Klipp bort bottenplattan i papptallriken. Kan vara enklare att rita ett streck först innan man
klipper. Klipp inte upp på den böjda kanten.

2.

Gör hål (8-10 st) längs innerkanten, inte för nära hålet. Gör också tre hål i nedre ytterkanten och
ett i övre ytterkanten. Gör hålen med håltagare eller något vasst som en syl eller spik.

3.

Ta en bit garn och trä den kors och tvärs mellan hålen i innerkanten. Knyt fast. OM det är svårt att
trä igenom garnet kan man ta en bit tejp och tejpa runt garnändan (som på skosnören) så blir det
lättare att trä igenom.

4.

Ta tre korta garnbitar och fäst dem i de tre nedre hålen.

5.

Trä pärlor på de nedre garnbitarna och fäst en fjäder med tejp längst ut.

6.

Fäst en garnbit i övre hålet – för att hänga upp drömfångaren i.

7.

Måla drömfångaren i valfri färg och mönster med kritor

Under tiden ni jobbar tillsammans så är det ett bra tillfälle att berätta mer om drömfångarna och om hur det
känns när man sover borta:
En drömfångare är ett indianskt magiskt föremål, som man hänger upp i taket där man sover och som då
sägs fånga upp onda drömmar. De tillverkades först av Ojibwastammen i Nordamerika. Man gör ett nät för
att hålla de onda drömmarna borta. De goda drömmarna kan komma igenom i mittenhålet. Indianerna
trodde att om man hängde drömfångaren ovanför sängen slipper man onda drömmar.
Fråga scouterna om de har haft någon mardröm och hur det känns. Prata om att även om drömmar känns
som de är på riktigt så är det inte de. Prata om mörker och att många tycker att det är lite läskigt. Varför är
det så? Få scouterna att tänka efter varför det kan bli läskigt i mörkret och vad man kan göra för att det ska
bli mindre läskigt. Är det mindre läskigt om man har en ficklampa, en kompis osv. Fortsätt med att prata om
hur det är att sova borta. Har scouterna sovit borta innan? Vad är det som är roligt med att sova borta och
vad kan vara lite svårt? Vad kan man göra om det är svårt att somna? Prata om att det är bra att ha en nalle
eller så med sig när man åker på hajk eller läger. Hur kan man hjälpa varandra om någon har hemlängtan
eller är mörkrädd?
Man kan låta scouterna ta hem sin drömfångare, eller så samlar ledarna in dem för att ta med på hajken som
har nybyggartema och de passar extra bra.
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Avslutningsceremoni
Samla alla scouter och genomför er vanliga avslutningsceremoni.

Material
•

Vita papptallrikar

•

Håltagare eller något annat vasst

•

Garn i olika färger

•

Tejp

•

Pärlor eller sugrörsbitar

•

Påskfjädrar

•

Kritor
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Scoutmöte 6 – Gott på stormkök
Syfte
Scouterna får öva sig i att montera och använda stormkök, läsa recept och laga något riktig smaskigt.
Målspår: Ledarskap, Aktiv i gruppen, Ta hand om sin kropp

Genomförande
Startceremoni
Scouterna samlas, genomför den vanliga startceremonin. Berätta för scouterna vad som ska hända idag.

Laga Krabbelurer
Ledarna har i förväg förberett lådor med ingredienser, vispar etc., bränsle, recept, liggunderlag samt
diskbaljor. Ställ också fram handfat och tvål. Beroende på hur många ledare ni är delar ni in scouterna så att
varje ledare får hjälpa var sin grupp.
Samla patrulledarna och ge instruktioner vad som ska hända: de ska berätta för sin patrull att nu ska vi baka
något riktigt smaskigt! Berätta för patrulledaren var sakerna finns som de ska hämta. Tillsammans går
patrullen sedan och hämtar ingredienser, stormkök, bränsle, liggunderlag och verktyg. Se till att patrullerna
sätter sig en bit ifrån varandra.
Hjälp scouterna där det behövs men låt dem prova sig fram (inte när det gäller bränslet till stormköket,
oavsett om det är spritkök eller gas så är det bäst om en vuxen hanterar det). Gå igenom receptet med
scouterna, montera stormköket, rör ihop smeten i en av stormkökets grytor och stek och ät Krabbelurerna.
Innan scouterna börjar med smeten så påminn dem om att tvätta händerna. Gå gemensamt och tvätta och
prata samtidigt om varför vi gör det och vad som kan hända om vi har bakterier på händerna när vi lagar
mat och äter.
Passa på att prata om säkerhet kring stormkök medan krabbelurerna steks, att det är viktigt att man inte
busar och leker när det brinner etc.
När godbitarna är slut diskar scouterna de saker de använt. Ställ upp en ”disklinje” med baljor och
diskborstar: balja ett för grovdisk, balja två för diska noga och sista baljan för sköljning. Disken torkas och
stormköket sätts ihop igen.
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Recept Krabbelurer
1 ägg
1 deciliter Socker.
2 och ½ deciliter Vetemjöl
1 deciliter mjölk
1 tesked vaniljsocker
1/2 tesked bakpulver
1/2 tesked salt
Gör så här
1.

Vispa ägg och socker ordentligt

2.

Rör ner Mjölk, Vetemjöl, Vaniljsocker, salt, bakpulver

3.

Smält smör i stekpannan

4.

Klicka ner smeten i stekpanna och grädda på stormköket.

5.

Lägg socker på ett fat och vänd krabbelurerna i sockret.

Avslutningsceremoni
Samla scouterna och genomför er vanliga avslutningsceremoni.

Material
•

Stormkök

•

Bränsle

•

Ingredienser, se recept

•

Stekspadar och vispar

•

Måttsatser

•

Diskbaljor, diskborstar och diskmedel
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Scoutmöte 7 – Tur i Retur
Syfte
Syftet med scoutmötet ”Tur i Retur” är att genom lek och enkla övningar öka kunskapen kring hur olika
material kan återvinnas och bli till nya saker. De får också lära sig hur de kan bli duktiga på att ta till vara på
jordens resurser. Målspår: Känsla för naturen, Aktiv i samhället, Problemlösning, Aktiv i gruppen

Genomförande
Mötet genomförs i eller utanför er scoutlokal

Startceremoni
Samla scouterna och genomför er vanliga startceremoni. Berätta för scouterna att idag ska de få göra
uppdrag och lära sig mer om varför det är viktigt att sortera sopor rätt.

Lek
Svanskull. Alla scouter sätter en eller flera ”svansar” bak i byxlinningen. Svansarna kan vara knoprep,
sisalbitar eller scoutens egna halsduk. Visa scouterna inom vilket område de får röra sig. Nu gäller det att
knycka svansar från de andra. När man har knyckt en svans sätter man den bak på sig själv. Även om man
inte har någon svans får man fortsätta jaga, eventuellt kan ledarna dela ut fler svansar efter hand.

Tur i Retur
Mötet kan genomföras på två sätt. Ett sätt är att skapa stationer som patrullerna besöker i tur och ordning,
eller att patrullerna gör samma moment samtidigt. Vilket sätt som är bäst beror på gruppens storlek.
Sopskolan- en liten organisationslek
I Sopskolan får scouterna lära sig allt om sopor och återvinning. Scouterna får ett frågeformulär. Patrullen
ska tillsammans försöka svara på frågorna i frågeformuläret och lösa de uppgifter som finns att lösa. Svaren
finns på lappar som är uppsatta i närheten av lokalen. Patrulledaren ansvarar för att fylla i frågeformuläret
och får inte lämna ”boet”. Patrullboet består av en uppklippt sopsäck. Vid boet finn också fyra
återvinningslådor och 15 stycken ”skräp”. Under övningen skall patrullen försöka sortera skräpet rätt.
Återvinningslådorna är: Glas, Papper, Metall, Farligt avfall och elavfall
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Frågeformulär:
1.

Hur mycket skräp slänger varje människa i Sverige per år?
Svar:

2.

I patrullen skall ni slänga era gamla sunkiga gympaskor. Räknas det som farligt avfall?
De luktar riktigt illa!
Svar:

3.

Är det sant att man kan göra trädgårdsmöbler av gamla plastförpackningar?
Svar:

4.

I patrullen så har ni bestämt er för att återvinna er gamla dator. Vart skall ni lämna den?
Svar:

5.

Ringa in de prylar som ni i patrullen inte får slänga hemma i soppåsen: (bild på mobiltelefon
batterier, glasflaska, gympasko och apelsin)

6.

Samla in 10 skräp som ni hittar runt scoutlokalen och sortera skräpet i återvinningslådorna.

7.

Vad händer med en soppåse som slängs på rätt sätt?
Svar:

8.

I patrullen har ni fått ett riktigt brev och skall återvinna kuvertet. Var skall ni slänga det?
Svar:

Informationslappar som finns placerade i ett avgränsat område:
1. Skräp
I Sverige slänger vi en massa skräp varje år. Allt möjligt räknas som skräp: matrester, gamla tv-apparater,
tomma läskburkar och tidningar. Varje svensk slänger ca 500 kg skräp per år! Tänk på det nästa gång du
slänger din gamla tandborste!
2. Farligt avfall
Många saker runt omkring oss innehåller farliga ämnen som kan skada djur, natur, växter och människor om
de slängs på fel sätt. Även små mängder farligt avfall kan göra stor skada. Till exempel kan det finnas
kvicksilver i batterier. En tesked kvicksilver räcker för att förgifta en hel sjö!
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Exempel på farligt avfall är:
•

Nagellack

•

Färg

•

Lim

•

Sprayburkar

•

El-avfall som: Batterier, mobiltelefon, TV-spel, Mikrovågsugnar, Datorer

•

Farligt avfall skall du lämna på:

•

Återvinningscentralen

•

På miljöstationen

3. El och batterier
El-avfall och batterier skall lämnas in på rätt ställe. Återvinningscentralerna tar emot nästan allt som inte kan
slängas i soppåsen hemma. Batterier kan du även lämna i batteriholkar och i en del butiker som säljer
batterier.
Varje svensk lämnar cirka 16 kilo el-avfall och batterier efter sig varje år. Ett sätt att minska mängden är att
inte köpa mer prylar än vad du behöver!
4. Återvinning
När vi sopsorterar och lämnar gamla saker till återvinning så blir det möjligt att göra nya saker av gamla:
•

Gammalt tidningspapper kan bli nytt papper ända upp till 8 gånger

•

Konservburkar blir nya burkar men även delar i bilmotorer!

•

Av plastförpackningar så kan man göra bland annat soppåsar och trädgårdsmöbler!

5. Soppåsen
Soppåsen är till för avfall som uppkommer i hushållet. Det som blir över då du sorterat ut farligt avfall,
elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar.
Det här ska ner i soppåsen: Kuvert, stearinljus, post-it-lappar, tygbitar, kattsand, tuggummi, disk- och
tandborstar, blommor, blomjord, disktrasor, småsaker av gummi, strumpor, blöjor, bindor, tobak.
Vad händer sen med soppåsen? Hushållsavfall/restavfall förbränns i (lokalt verk) och blir till värme, el och
varmvatten till våra bostäder.
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Återvinningsbowling
Till det här behövs 10 st tomma petflaskor, som kan variera i storlek samt en eller ett par bollar/klot.
Patrullen får fylla flaskorna halvvägs med grus eller vatten. Patrullen spelar sen bowling med hjälp av klotet.
Leken visar att saker kan återanvändas till helt andra saker än det är tänkt.

Gammalt blir nytt
Scouterna ska para ihop rätt gammal sak med rätt ny sak. Bäst är det om man kan få tag i sakerna på riktigt,
men annars går bilder bra. Här är några exempel:
Mjölkpaket – blir till - nytt mjölkpaket
Plastflaska – blir till – bilmatta
Petflaska – blir till – ny petflaska
Plastförpackning- blir till – fleecefilt
Ketchupflaska (i plast) –blir till- utemöbler (i plast)
Glasflaska – blir till- ny glasflaska
Glasflaska – blir till – glasfiberull (isolering)
Kesoburk- blir till- plastkasse
Dagstidning- blir till- toalettpapperKonservburkar – blir till – bildelar

Avslutningsceremoni
Samla scouterna och genomför er vanliga avslutningsceremoni

Material
•

Svarslappar

•

Informationslappar i plastfickor

•

Nya och gamla produkter – eller bilder på dem

•

10 petflaskor

•

1 eller flera bollar
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Scoutmöte 8 – Önskemöte
Syfte
Det här mötet får scouterna själva vara med och bestämma vad de ska göra. Målspår: Vilka målspår som blir
aktuella beror till stor del på vilken aktivitet scouterna väljer att göra.

Genomförande
Hur ni bestämmer mötets program kan skilja sig. Man kan ta de sista tio minuterna av ett möte för att
brainstorma med scouterna vad man vill göra, och så bestämmer ni tillsammans. Om man är flera ledare så
kan man erbjuda flera aktiviteter och låta scouterna önska vilken de helst vill gå på – en grupp kan åka och
fiska, en annan laga mat över eld.

Startceremoni
Scouterna samlas, genomför den vanliga startceremonin. Berätta för scouterna vad som ska hända idag.

Avslutningsceremoni
Samla scouterna och genomför er vanliga avslutningsceremoni

Material
Beroende på möte
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Scoutmöte 9
– Den stora jakten på skatten
Syfte
Scouterna måste hjälpas åt och samarbeta för att nå skatten. Scouterna tränas i samarbete, laganda och
problemlösning. Målspår: Aktiv i gruppen, Problemlösning, Känsla för naturen

Genomförande
Startceremoni
Scouterna samlas och genomför den vanliga startceremonin.

Den stora jakten på skatten
Precis efter ceremonin kommer en ledare springande med andan i halsen och ett kuvert i handen. Det är ett
brev från Tofs som är i Brasiliens regnskog och han har sett något förfärligt. Massor med regnskog huggs
ner varje år! Tofs behöver massa med guld för att köpa regnskog så att den inte huggs ner! Kan kanske
kårens förträffliga spårarscouter hjälpa till?
Patrullerna samlar ledtrådar (ord och bilder) genom att genomföra utmaningar. Sätt upp stationer för varje
utmaning. Det gör inget om inte alla patruller lyckas med alla utmaningar, i slutet kommer alla att hjälpas åt i
alla fall.
1.

Rutspel. Lägg ut två stora kartongark med ett rutnät på 24 rutor. Rutnätet är utmärkt med siffror
på ena sidan och bokstäver på andra (schackbräde). Lägg arken 5 meter från varandra. På ett ark
ligger det 15 saker. Nu ska scouterna flytta sakerna från det fulla arket till det tomma. Det svåra är
att allt ska ligga på samma plats som där man tog det. Glöm inte göra ett facit!

2.

Flytta bandyboll med krok. Gör en krok i ståltråd och fäst fyra eller fler snören i kroken. Nu ska
scouterna försöka haka fast bandybollar i kroken och lägga dem i en hink.

3.

Vattentransport. Dra ett rep i en bana bland träd eller buskar. Fäst kortare snören runt repet och
fast i en kåsa. Nu ska scouterna försöka att flytta vattnet med kåsan från repets början till dess slut.
När tiden är ute ska patrullen fått ihop ett visst antal decilitrar

Nu har alla patruller några ledtrådar. Scouterna samlas på en plats där det finns två hinkar. Tillsammans ska
nu patrullerna tänka ut det hemliga lösenordet. När de tror att de kan ska de ropa ordet högt. Om det är rätt
så kommer scouterna åt ”skatten”. I en kista eller låda med lock finns skatten som kan vara silver/guld-
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målade stenar. Stenar omslagna med metallfolie etc. scouterna får nu fyra minuter på sig att springa och
hämta så mycket skatt de hinner och lägga i hinkarna (som man inte får flytta).
När tiden är ute berömmer ni scouterna för deras insats och hoppas att Tofs blir nöjd.

Avslutningsceremoni
Scouterna samlas och genomför den vanliga avslutningsceremonin

Material
•

Ståltrådskrokar

•

Snören

•

Bandybollar

•

15 saker

•

Två ark med rutnät

•

Rep, snore

•

Kåsor

•

Vattenhinkar

•

Skattkista

•

Skatt

Ledtrådar
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Scoutmöte 10 – Redo för läger
Syfte
Scouterna tränar på de färdigheter som de har användning av under lägret vilket också ger en ökad förståelse
för hur läger går till och ökar scouternas trygghet och förväntan. Målspår: Ledarskap, Aktiv i gruppen,
Känsla för naturen, Ta hand om sin kropp

Genomförande
Startceremoni
Samla scouterna och genomför er vanliga startceremoni. Berätta att idag ska vi göra så att alla är redo att åka
på läger.

Lek
Kedjan heter leken som övar scouterna i samarbete. Alla scouter ställer sig i en ring och håller varandra i
händerna. En ledare lossar kjedjan och hänger en rockring runt en persons arm. Nu ska rockringen färdas
hela varvet runt utan att någon släpper händerna. Lättast går det såklart ifall man hjälps åt.

Sätta upp tält
Använd den sorts tält som scouterna kommer att använda när de är ute på lägret. Förbered gärna med att ha
ett lika dant tält uppslaget så att scouterna förstår hur det ska se ut när det är klart. Låt scouterna plocka ut
tältduk och pinnar och försöka själva. Hjälp dem där det behövs.

Packa rätt
Hur kommer scouterna att packa inför lägret? Ska de bära packningen eller går det bra att packa i bag?
Använd en liknande sort väska som scouterna kommer att använda för att visa med.
Ledaren har förberett genom att placera ut en mängd saker på en presenning, samt tagit fram en tom väska.
Ta med både saker som är bra att ha med sig (ficklampa, sovsäck, kåsa etc.) och saker ni absolut inte vill att
de tar med (kniv, dataspel och så vidare), ta även fram några saker som det är bra att ni har pratat om innan
ni åker: får man ta med sig godispåse? Serietidningar? Och så vidare.
Låt scouterna packa en packning. När scouterna tycker att de är klara går ni tillsammans igenom vad de har
packat och pratar om det var en bra sak att ta med eller inte.

Trangiaköksmontering med en hand
Ställ fram ett trangiakök i sin påse. Ställ även fram en dunk med skruvkork samt ett decilitermått. Säg till alla
scouter att lägga höger hand (eller vänster om man är vänsterhänt) bakom ryggen. Nu ska patrullen försöka
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montera köket – med gas eller spritbrännare, men utan bränsle – ställa på en gryta och mäta upp 5 dl vatten i
grytan.

Hel och ren på läger
Det är viktigt att vara noga med hygienen på läger. Surra små trefötter för att ställa handfat på för att visa
scouterna hur det ofta ser ut på läger utanför toaletterna. Låt scouterna visa att de kan tvätta händerna
ordentligt. Kan de komma på varför det är viktigt att tvätta? Visa också upp olika föremål som symboliserar
det som ni vill att scouterna ska använda varje dag: tandborste, tvål, toapapper, rena underkläder, diskborste
etc.

Scouthamburgare
Avsluta mötet med alla scouter tillsammans runt en liten eld som ledarna förberett. Grilla
”Scouthamburgare” det vill säga grillade marshmallows tillsammans med en ruta choklad mellan två
mariekex. Det kan vara en bra idé att be föräldrarna komma lite tidigare för att hämta sina barn den här
gången, så att de också får höra vad barnen tycker och tänker.
Prata med scouterna om terminen som har varit och om vad som händer under hösten. En del scouter ska
kanske gå vidare till Upptäckarscouterna och så kommer det helt nya Spårarscouter till avdelningen! Prata
om lägret och svara på de frågor som scouterna har.

Avslutningsceremoni
Samla scouterna för sista gången för terminen. Genomför er vanliga avslutningsceremoni, men innan lyktan
släcks så avslutar ni med en märkesutdelning, där alla scouterna får ta emot terminens deltagarmärke.

Material
•

Rockring

•

Trangiakök

•

Tält

•

Väska

•

Diverse hajkutrustning

•

Material till trefot

•

Marshmallows, choklad och kex

•

Märken att dela ut
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Hajk: Äventyr i Nybyggarland
Syfte
Denna hajk testar scouternas förmåga att arbeta tillsammans och lösa problem. De får också använda sig
mycket av sin fantasi då äventyret utspelar sig i Nybyggarland otämjda natur. Hajken ska bli en spännande
men trygg upplevelse.

Tema
Hajken utspelar sig i Nordamerikas vildmark. Under pionjärtiden, under 1800 talet, färdades många
amerikaner och immigranter från Europa västerut genom skog, berg och prärie för att hitta land att bo på
och bruka. Pionjärer kallades alla de som gav sig iväg mot outforskade områden. Kända saker från
Pionjärtiden är cowboys, amerikanska urbefolkningen, guldrushen, de klassiska prärievagnarna och
Pälsjägare. Pionjärtemat presenteras i ”Den stora spårarboken”.
Hajken går att genomföra oberoende om ni vill sova inomhus eller utomhus. Om man väljer att sova i stuga
bygger man upp ”boplatsen” utanför stugan och är där så mycket som möjligt.

Genomförande
Startceremoni
Ni samlas vid ett bestämt ställe. Om ni behöver föräldrarnas hjälp att köra så kom ihåg att lämna ut
körbeskrivning redan i hajkanmälan. Åker ni kommunalt tillsammans så är det bra om någon ledare och
förälder kör ut hajkmaterial och packningar. I hajkanmälan ska en tydlig packlista ingå: vilka saker ska
scouterna bära med sig under dagen och vilka ska åka i en större väska till övernattningsstället, ska scouterna
ha matsäck med sig etc.
Om möjligt genomför er vanliga startceremoni.

Hajk!
Dagens program är först en spårning där scouterna ska följa pälsjägarnas tecken fram till
övernattningsstället. På vägen stöter de på kluriga uppgifter att lösa.
Ledarna har förberett genom att lägga ut spårtecken till scouterna. Berätta att man absolut inte får förstöra
tecknen för andra patruller! Beroende på hur lätt det är att hitta och hur många ledare ni är kan ni välja på att
låta patrullerna gå själva mellan kontrollerna eller att en ledare eller medföljande förälder går med patrullen.
Om det inte finns ledare för att både följa patrullerna och bemanna kontroller, så kan beskrivning och
material för varje kontroll placeras i lådor längs vägen – så att den medföljande ledaren kan instruera längs
vägen. Kanske kan kårens äventyrar- eller utmanarlag ställa upp på kontrollerna?!
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Extra roligt är det om ledarna har klätt ut sig enligt temat. I instruktionerna till hajken kan ni be scouterna
klä ut sig till till exempel cowboys.

Välkomna till Nybyggarland!
Dela upp scouterna i patrullerna. Berätta om var vi är och vad för äventyr som ligger framför dem. Varje
patrull bildar en ”familj” som ska ta sig genom Nordamerikas otämjda vildmark för att hitta en ny bra
boplats. Det är viktigt att vara modig, arbeta tillsammans och inte ge upp!
Utrusta varje patrull med:
•

Ett rep slaget i en ögla så att det hängs runt hals-arm runt en scout

•

En halvliters vattenflaska som fästes i en scouts bälte eller ryggsäck

•

En rullad handritad enkel karta på tjockt papper som är bränt i kanterna. Kartan visar stigen fram
mot boplatsen. Titta på den riktiga kartan över området och förenkla den. Märk ut kontroller med
symboler såsom guldklimp och indianfjäder.

•

En bit tyg eller läder och en snörbit

•

Färgade glas- eller plastpärlor

Spåret
Dela ut materialet till patrullerna. Innan de börjar gå ska de göra en liten påse av tyg eller läderbiten. Ta hjälp
av en håltagare för att göra hål till snöret. I påsen läggs pärlorna. Hjälp patrullen fördela övrigt material så
inte en bär allt. Berätta att det är noga att de tar väl till vara på alla saker då de säkert kommer till användning
längs vägen. När patrullen är klar släpps de iväg med lagom mellanrum så att de inte stressar varandra.
Kontrollerna nedan kan till viss del ändras om i ordning beroende på hur terrängen ser ut där just ni är.
Kontroll 1, Pälsjägaren
Till den första kontrollen är det markerat med snitslar, eller så går den att inte missa från startplatsen. Här
möter de en pälsjägare som har byggt en liten koja med eldplats. Han hälsar scouterna välkomna och
berättar att pälsjägarna har hittat en perfekt boplats men att han/hon inte har tid att följa dem dit. Däremot
så har pälsjägarna lagt ut hemliga spårtecken så att de kan hitta tillbaka. Om scouterna lovar att vara
varsamma mot naturen, inte skrämma djur eller förstöra träd och växter, så ska de få veta hur det går till.
Pälsjägaren visar de olika tecknen och när scouterna är säkra på vad de betyder så får de gå vidare.
Kontroll 2, Pilbåge
Till den här kontrollen behövs en pilbåge. Ni kan välja själva om ni vill göra en själva, köpa en i en
hobbybutik eller om leksaksvarianten duger. Går det inte alls att få tag i en pilbåge kan spjut eller slangbella
fungera. Livlinor hade de inte i nybyggarland! En indian sitter gömd bredvid stigen och om scouterna är
uppmärksamma så ser de henne/honom. Om inte så väntar indianen till de har gått förbi och ropar sedan
tillbaka dem.
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Indianen frågar vart scouterna är på väg och om de har sett något farligt djur? Indianen vill gärna visa hur
man skjuter pilbåge, men vill ha något i utbyte. I utbyte mot glaspärlorna (men lämna inte bort påsen) får
scouterna turas om att skjuta mot ett mål. En halmbal eller jutesäck fylld med gräs fungerar ofta bra. Var
noga med säkerheten om det är vassa pilar.
Kontroll 3, Guldvaskning
Scouterna kommer fram till ett vattendrag. Om det inte finns något riktigt kan en stor balja fungera, lägg då
rikligt med grus i botten blandat med ”guldet” innan vattnet hälls på. I vattendraget ligger småstenar
spraymålade med guldfärg.
Vid vattendraget träffar de på en gammal guldvaskare som går runt och muttrar om ”att jag är minsann
säker på att det finns guld här, om jag bara inte vore så gammal”. Guldvaskaren är törstig och i utbyte mot
scouternas vattenflaska får de låna ett handfat att vaska guld i. Scouterna får vaska fram små guldklimpar
som läggs i den numera tomma påsen.
Lunch
Någon gång mitt i spåret är det dags för lunch. Samla alla scouter för lunch efter kontroll tre, det ger en
chans för ledarna på kontrollerna att förflytta sig till en andra omgång kontroller. Ha en lek eller två i
bakfickan ifall scouterna äter fort.
Kontroll 4, Träsket
Här behövs något som markerar var träsket börjar och var det slutat. Några slanor eller grövre pinnar
behövs också.
Scouterna kommer fram till ett träsk, det bör inte vara ett riktigt träsk, som de måste komma förbi.
”Träsket” ska bara vara så stort att de inte kan hoppa över. Vid träsket stöter de på en annan pionjär som är
ledsen för att den inte själv kan komma över till andra sidan. Nu gäller det att ta repet man har med sig till
hjälp! Kan man bygga en enkel bro för att komma över?
Kontroll 5, Sheriffen
Tillverka en stor nyckel i kartong, trä eller folie och måla i silverfärg, fäst nyckeln i en ögla av ståltråd. En
krok böjd av ståltråd med fyra snören i behövs också.
Scouterna stöter plötsligt på en sheriff med stjärna och revolvrar. Sheriffen är arg för han/hon har tappat
sina nycklar på ett bo för eldmyror. Om man blir biten av en sådan myra gör det bra ont, då det har
sheriffen inte lust med. Det är nycklarna till finkan och utan dem kan han/hon inte fånga några bovar!
Sheriffen visar var nycklarna finns och var gränsen går för eldmyrornas bo. Sheriffen säger att han har en
krok av ståltråd och snöre men att det inte går att fiska upp den själv. Scouterna håller i snörena och krokar
fast nyckeln på kroken och ger tillbaka den till sheriffen.
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Som tack får scouterna sheriffens hedersmärken- egna sheriffstjärnor. Använd ett pepparkaksmått för att
göra stjärnor i cernitlera eller trolldeg och fäst på klädnypor. Eller avänd stora guldstjärneklistermärken,
Kontroll 6, boplatsen
Efter en lång och strapatsfylld väg är scouterna äntligen framme vid boplatsen! En ledare tar emot och
gratulerar scouterna till att de har lyckats ta sig hela långa vägen! Scouterna visas till sin boplats – en ruta
som är utmärk med gränsmarkeringar. Nu ska de bygga sig ett skydd. Om ni ska sova ute är det bra om
skyddet är det faktiska tältet de ska bo i. Ska ni sova inomhus kan ni istället bygga en koja av naturmaterial.
Kojan ska rymma hela patrullen.
Lägg boplatserna i en cirkel. I mitten finns en stor eldstad som alla får plats att sitta runt.
Bygg en skjutbana till pilbågarna. Var noga med att bara använda skjutbanan när en ledare är med.

Nybyggarmiddag
När det är dags för kvällsmat så samlas alla kring en stor eld. Scouterna tillverkar egna grillspett av
köttbullar, prinskorv, champinjoner och tomater. På grillen finns även majskolvar och bakpotatis.

Kvällsaktivitet, lägerbål med historieberättning
Finns det någon ledare på avdelningen som kan spela gitarr? Om inte så kanske det finns någon i kåren som
kan ställa upp en kväll? Gå till biblioteket, eller sök på nätet, för att hitta några historier som kommer från
nordamerikas ursprungsbefolkning. Poppa popcorn i en stor gryta över elden. En kväll med sprakande
brasa, popcorn, sång och historier gör att man lätt glömmer hemlängtan.
Glöm inte att hänga upp drömfångarna i tälten eller sovrummen hos scouterna.

Andra dagen
Frukost ätes ute i boplatsen. Låt scouterna packa ihop sina saker direkt efter frukost och tandborstning. Det
gör att ledarna hinner städa stugan under förmiddagen och att ni inte behöver stressa med packningen vid
hemåkning. Lägg ut en stor presenning där scouterna samlar sina packningar.

Aktiviteter
En del scouter behöver inte några aktiviteter på andra dagens förmiddag. De leker vidare i det temat vi haft
under gårdagen, går på upptäcktsfärd etc. Men här är en aktivitet som man kan använda om man har lust:

Ingrediensjakt
Scouterna får ut ett schiffer som berättar om en plats de ska hitta. Där hittar de första ingrediensen till
lunchen (se nedan) samt ett nytt meddelande till nästa ställe och så vidare.
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Lunch, Präriegryta
Scouterna ska patrullvis på stormkök laga sin lunch. Präriegryta står såklart på menyn!
Präriegryta kan vara nästan vad som helst, men just här består den av:
Bacon skuren i bitar
Majskorn
Gul lök
Röd paprika
Tomater i bitar
Makaroner
Ketchup
Koka makaroner. Hacka lök och stek tillsammans med bacon och paprika i stormkökets stekpanna. Blanda i
tomatbitar och häll sedan allt tillsammans. Ät med ketchup.

Avslutningsceremoni
Samla scouterna för en gemensam avslutning.
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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.

Scouterna tackar:

