Prova-på-möte utomhus/inomhus
Att bjuda in barn till ett prova-på möte när kåren rekryterar i skolor
är ett av de mest effektiva sätten att visa upp sin verksamhet på ett bra
sätt.
Tänk på att de aktiviteter som ni gör under prova-på-mötet skall vara representativa för vad kåren
gör under resten av terminen och välj de som passar bäst för ert möte. Var noga med att ta emot alla
som kommer och hälsa dem välkomna.

INLEDNING/STARTCEREMONI
Hälsa alla välkomna. Låt föräldrarna vara med under inledningen. Berätta att ni sen ska dela upp
scouter och föräldrar så att alla hinner att landa i det. Berätta att i Scouterna kan alla kan vara med. I
Scouterna hittar du utmaningar och nya kompisar. Här kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka
nya sätt att lösa problem och ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Och alla är självklart
med och tillsammans bestämmer vad vi ska hitta på.
Varför? Ceremonier är viktigt för gemenskap och trygghet, i Scouterna börjar och slutar vi ofta med

en ceremoni. 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.
Hur? Har ni ett eget sätt att göra ceremonier på i kåren, använd dom eller prova något nytt. Ett

förslag på ceremoni man kan starta mötet med är ”Lyktan”.
LYKTAN
Stå i en ring med en fotogenlykta i mitten. Låt en av scouterna gå fram och tända lyktan, är det yngre
scouter så är det bra om en ledare är med. Scouten tar med sig den tända lyktan till sin plats i ringen
och säger sitt namn. Lyktan skickas vidare till nästa i ringen som säger sitt namn och skickar lyktan
vidare. Låt lyktan gå varvet runt och ställ sedan lyktan i mitten igen. Kom ihåg att berätta att
fotogenlyktor snabbt blir mycket varma och att man ska vara nog med att bara hålla i handtaget på
lyktan. Föräldrarna/målsman går nu till informationsmötet och barnen stannar kvar för prova-på-mötet.
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FRUKTSALLAD (10-15 MIN)
Varför? För att deltagarna ska lära känna gruppen och starta mötet med en lek.
Hur? Så genomför du leken: Deltagarna sätter sig på stolar i en ring alternativt har märkta platser på

marken (till exempel ett rep formad som en ring). En deltagare utses till ledare och ställer sig i mitten.
De andra blir olika frukter; några är äpplen, några päron, några bananer osv. Beroende på hur många
ni är välj lagom många frukter, bra med minst 3 men helst fler frukter av varje sort. Leken börjar och
ledaren ropar ”Alla äpplen byter plats”. Då ska alla äpplen byta plats samtidigt som ledaren försöker
sätta sig på en stol. Om ledaren ropar ”fruktsallad!” ska alla resa sig och byta plats. Om ledaren
lyckas sätta sig på en stol får den som blev utan vara nästa ledare. Om den som är ledare och står i
mitten har svår att hinna fram och ta en plats så kan du som vuxen se till att vara lite långsam så att
den får en plats efter några gånger.

ORGANISATIONSÖVNING (30-45 MIN)
Ge scouterna en lista med en rad uppgifter som de ska utföra under ca 30 minuter. Här nedan finns
ett förslag på uppgifter. Men kom gärna på egna uppgifter och anpassa dom efter era förutsättningar.
Exempel: hur många fönster har scoutstugan? Vilket slags träd är det som ligger närmast
scoutstugan? Osv.
Varför? Det ska vara för många uppgifter för att de ska hinnas med och tanken är att scouterna får

prioritera vilka uppgifter de ska göra. De får prova på samarbete med varandra och utmana sin
fantasi och vara kreativa för att klara uppgifterna.
Hur? Uppgifterna är poängsatta så att enkla uppgifter ger låga poäng (men de hinner med många)

och svåra uppgifter ger högre poäng (men de hinner inte med lika många). Förklara för alla som är
där vad en patrull är och varför vi gör övningen i patruller (att det är en del av vår scoutmetod och
det är oftast så vi utför uppgifter, i den lilla gruppen). Berätta om hur uppgifterna ska redovisas, efter
hand eller alla efter att tiden är ute? Det bestämmer ni. För vem ska de visas? Vem bestämmer tiden?
Material? Papper och penna för att kunna planera sina uppgifter. Eventuellt material som behövs för

att genomföra uppgifter, om det inte är sådant som man ska hitta. Listan på alla uppgifter till varje
patrull eller om ni sätter upp dom på väggen så att alla får titta på samma. Är det första gången man
gör en organisationstävling så är det bra om patrullen får egna listor, det är lätt att det blir rörigt
annars och man kanske glömmer vilken patrull man är med i.
FÖRSLAG PÅ UPPGIFTER:
1. Hämta något ätbart från naturen. (men testa inte att äta förrän ni fått poäng) 20p
2. Samla tio saker på bokstaven S 25p
3. Bilda så många ord du kan av ordet MULTIVERKTYG 2p/ord
4. Räkna ut patrullens sammanlagda ålder 10p
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5. Berätta en saga för någon av ledarna, alla i patrullen måste vara med 10p
6. Bygg ett torn av spagetti och marshmallows 1p/dm
7. Hämta 3 olika blad och berätta från vilka träd/växter dom kommer ifrån 20p.
8. Vem har skrivit böckerna om Pippi Långstrump? 15p
9. Vilket datum är nyårsafton? 10p
10. Skriv ner så många olika fåglar ni kan komma på. 2p/fågel
11. Ta reda på vilken adress scoutlokalen ligger på 10p
12. Bygg ett torn av saker ni hittar i naturen 5p/decimeter
13. Räkna upp så många bilmärken ni kan komma på 2p/bil
14. Vik ett pappersflygplan som kan segla minst 5m. 30p
15. Vad är 7x7? 5p
16. Vilken ledare har den största skostorleken? 10p
17. Vilka bokstäver är nummer 14, 19,22 och 27 i alfabetet? 1p/bokstav
18. Tillverka en bil av saker ni hittar i naturen 40p
19. Rita en cirkel med diameter 5 cm. 15p
20. Räkna upp tre öar i Sverige. 25p
21. Räkna upp 10 blommor 10p för alla rätt
22. Skriv så många svenska sjöar, åar, älvar och floder som möjligt. 2p/rätt
23. Vad har spårarscouternas symbol för färg? 15p
24. Hämta fem saker som börjar på bokstaven R? 25p
25. Hämta en pinne som är 70 cm. 30p (dra av poäng per centimeter som är för mycket eller för lite)
26. Ställ upp patrullen efter skostorlek, störst först. 15p
27. Rita en rymdraket. 5p
28. Skriv ner tio saker man ska ha med sig på ett läger. 20p
29. Sjung en visa som börjar på bokstaven U. 15p
30. Sjung en visa som börjar på bokstaven P. 15p

INFORMATION OCH FIKA MED FÖRÄLDRARNA
Bjud på fika och berätta om Scouterna och er kår. Detta är bästa tillfället att bjuda in föräldrarna att
bli ledare eller på annat sätt hjälpa till i kåren. De flesta kårer behöver fler ledare och/eller hjälp med
annat i kåren. Berätta vad uppdragen innebär med planering, tidsåtgång, genomförande och hur
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roligt det är att göra saker tillsammans med sitt barn och för andra barn och unga. Var förberedda
med anmälningsblanketter/lappar så att ni kan få in alla uppgifter kåren behöver för nya medlemmar.
Vill ni ha hjälp av föräldrarna se till att även det är förberett med listor att teckna sig på och
eventuella uppdragsbeskrivningar. Berätta när och hur ni kommer att återkomma med mer
information om uppdragen de antecknat sig för. Dela gärna ut någon information om Scouterna och
kåren att ta med hem. Dela ut terminsprogram som ni berättar om för föräldrarna/målsman om vad
ni ska gör under terminen.

AVSLUTNINGSCEREMONI
Föräldrar/målsman kan gärna vara med under avslutningen och kanske slutet av aktiviteten så dom
får se vad som scouterna gjort. Samlas och berätta även för scouterna vad som står på
terminsprogrammet för kommande termin.
Om ni inte har en egen ceremoni så kan ni använda ”Lyktan” (omvänd):
Ställ er i en ring igen med den tända fotogenlyktan i mitten. Låt en av scouterna gå fram och hämta
lyktan. Scouten tar med sig lyktan till sin plats i ringen och skickar vidare till nästa i ringen. Låt lyktan
gå varvet runt. När scouten som hämtade lyktan får tillbaka den släcker hen lyktan och ställer sedan
tillbaka den i mitten igen och släcker den med hjälp av en ledare. Tacka för att alla kom på mötet och
att det var roligt med alla nya scouter.
Påminn om eller dela ut en lapp (om det inte står på terminsprogrammet som alla fått) om var och
när nästa möte är och berätta om hur mycket ni ser fram emot att träffa alla igen!
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