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.

Räven Tofs är spårarscouternas symbol och maskot. Börja mötet med att samla alla i en ring och
skicka runt en Tofs-maskot (gör en själva, skaffa ett rävgosedjur eller köp en liten Tofs i
scoutshopen). Berätta om vem Tofs är och varför Tofs kommer att vara med på scoutmötena. Börja
med att ledaren som håller i Tofs säger sitt namn och berättar vad hen tror ska hända på scoutmötet
ikväll (något kort, som ha roligt eller träffa nya scouter). Tofs skickas runt till alla i ringen så får alla
scouter säga sitt namn och berätta vad dom tror ska hända på scoutmötet ikväll. När alla fått säga sitt
så berätta var Tofs finns under mötet, kanske i ledarens ficka eller på en speciell plats.
Föräldrarna/målsman går nu till informationsmötet och barnen stannar kvar för prova-på-mötet.
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Pepparkakskull (10-15 MIN)
Varför? För att deltagarna ska lära känna gruppen, få röra på sig och starta mötet med en lek.
Hur? Scouterna delas in i par som ställer sig armkrok i en cirkel och den lediga armen också som en

krok. Ett par tas ut och delas på. Den ene utses till jägare och den andre till springare. Den som är
springare ska springa ställa sig bredvid någon i ringen och kroka arm innan jägaren hinner ifatt. Den i
paret som inte blivit tagen i armkrok får då springa iväg och blir den som blir jagad. Om jägaren
fångar den som springer så byter de roller.
Att tänka på; Var uppmärksam på att alla tycker att det är roligt. Om någon har varit jägare länge

utan att kunnat fånga in någon springare kan ledaren bryta in med en ny regel att dom som springer
då ska byta roll. Denna regel kan med fördel finnas med i reglerna från början.
Se till att alla scouter som vill någon gång varit aktiv i leken innan ni slutar.
En variant av aktiviteten är att byta ut jägare och springare till prinsessa och drake. Då är det en
prinsessa som jagar en drake. Eller några andra två som passar för kvällens tema/aktivitet.

Aktiviteter
Nedan följer några aktiviteter och tanken är att ni kan välja att genomföra de ni helst vill beroende på
tidsplan för prova-på-mötet. För samtliga aktiviteter gäller:
Varför? De får prova på samarbete, fysiska utmaningar och öva på problemlösning.
Hur? Learning by doing genom att prova aktiviteterna flera gånger. De får lösa uppgifterna i patruller.

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).
VATTENSTAFETT (30 MIN)
Med hjälp av plaströr som är fulla med borrade hål ska barnen hjälpas åt
att frakta vatten från en hink till en annan genom en enklare hinderbana.
De får testa en gång och sedan diskutera vad som skulle kunna ha gjorts
annorlunda och hur de skulle göra för att få mer vatten i hinken.

PIRAYAFLODEN (30 MIN)
Alla i patrullen får välja var sin plankbit (olika stora) och de ska med hjälp av plankorna ta sig från
ena sidan av den markerade ”floden” till den andra. De får inte gå på marken och det måste alltid
vara en hand eller fot på alla brädor, annars flyter de iväg och då har gruppen en brädbit mindre att
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använda för att komma över. Låt barnen utvärdera och testa igen efter en stund och se om det gick
bättre.
GUMMIBANDSLYFTET
Med hjälp av ett par gummisnoddar med fyra, fem långa snören fästade
ska barnen flytta pinnar som står uppställda från mitten av gruppen till
en bestämd plats.
Det går också att använda en hink och då ersätts gummi-snoddarna med
en krok.

BALANSPLANKAN
På en planka med flera handtag ska barnen gemensamt balansera en
tennisboll medan de går en enklare bana. Om de tappar bollen får de
fortsätta efter att de plockat upp bollen. Gör om övningen med en
metalldank och låt sedan barnen diskutera vad som var svårast och vad
de kunde ha gjort för att göra det bättre.

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 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.
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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. Och här dyker såklart Tofs upp igen om inte hen varit
med i aktiviteten.
Tofs skickas nu ett varv i ringen och alla får säga sitt namn och vad de tyckte var roligast med
kvällens möte. Berätta vad Tofs kommer att göra under veckan innan nästa möte.
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!

4 (4)

