
Utveckla scoutkåren Här kan du läsa om hur Västra kansliet kostnadsfritt kan stötta din  
avdelning och scoutkår för att bli klarare, vassare och bredare i er scoutverksamhet.

SCOUTERNA ÄR UNGA  
SOM GÖR VÄRLDEN BÄTTRE
Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka 
sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa scouternas förväntningar i 
varje möte och genom att scouterna utvecklas till förebilder i vår gemensamma rörelse.

Malin Wallén malin.wallen@scouterna.se, 0766-23 25 27
Adam Lundberg adam.lundberg@scouterna.se, 0720-77 37 37



FLER SKA FÅ UPPLEVA SCOUTING
Hur får ni nya scouter och ledare till scoutkåren? Alla Sveriges scouter har 
satt ett gemensamt mål att bli fler. Vi vill stötta er att nå era mål!

Rekryteringsplanering – 1 till 1,5 timme
Scoutkåren får hjälp att ta fram ett upplägg för rekryteringsinsatser och 
sätter mål för önskad effekt.

Workshop: Fler engagerade vuxna – cirka 2 timmar
Vi utvärderar nuläget i scoutkåren och planerar var och hur vi kan 
rekrytera fler vuxna till verksamheten. Vi ger er nya infallsvinklar och 
förslag till ett enklare arbetssätt för att få fler vuxna att engagera sig.

Kommunikationsworkshop – cirka 2 timmar
Hur visar vi att vi är unga som gör världen bättre och hur kommunicerar vi 
för att bli fler medlemmar i scoutkåren? Vi går igenom grunderna för hur 
scoutkåren kan utveckla sin externa kommunikation och synlighet.

Skolrekrytering
Ta med en utvecklingskonsulent när ni besöker skolklasser för att berätta 
om scouting, dela ut rekryteringsmaterial och bjuda in till prova på-möte. 

Prova på-möte med vuxeninformation – 30 till 45 minuter
Ta hjälp av en utvecklingskonsulent på scoutkårens prova-på möte. 
Konsulenten och en från kåren informerar och engagerar de vuxna.

Evenemangsstöd
Bjud med en utvecklingskonsulent när ni visar upp scoutkårens verksamhet 
på lokala evenemang så får ni hjälp att berätta om scouting.

VI ÖVERTRÄFFAR SCOUTERNAS 
FÖRVÄNTNINGAR I VARJE MÖTE
Att använda Scouternas program gör det enklare att vara ledare och 
roligare att vara scout. Utvecklingskonsulenterna stöttar både ledare och 
patruller att komma igång med programplanering och med ny inspiration. 

Programinspiration grund – 1 till 2 timmar
Genomgång av Scouternas program, varför det finns och hur det används 
samt tips om hjälpmedel för nya såväl som erfarna ledare.

Programinspiration fortsättning – 1 till 3 timmar
Djupdykning i Scouternas program utifrån era egna intressen och behov. 
Slutmålet kan vara att få ihop terminsprogrammet, att planera scoutkårens 
program långsiktigt, att lära sig mer eller att få till det där lilla extra på 
hajken. Exempelvis kan det handla om:

• Åldersgrupperna: 
deltagandemärken, böcker
och symboler

• Inspiration för spårar- 
eller upptäckarledare

• Äventyrarnas program
• Utmanarnas program
• Kluriga målspårsballonger

• Traditionella möten på nya 
sätt Stegra programmet med 
hjälp av märken

• Familjescouting
• Aktivitetsbanken – 

tips och trix
• Tema: lokalt och globalt 

samhällsengagemang

VI UTVECKLAS TILL FÖREBILDER OCH SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR
Anpassat ledarskap – 2 till 3 timmar
En fördjupning från webbkursen där du får lära dig vad ADHD och autism är, hur du anpassar ditt 
ledarskap och enkla verktyg för en verksamhet där fler kan vara med.

Här är vi, hit vill vi – ca 1,5 timme
En nulägesanalys för scoutkåren att använda sig av om man har kört fast eller behöver en knuff på 
vägen med fokus på rekrytering, men som ger en helhetsbild av läget och vad fokus framåt är.

Scoutkårens mål och vision – 2 till 3 timmar
Vi utgår från Scouternas strategi och tillsammans jobbar scoutkårens styrelse och ledare fram en 
långsiktig plan med mål för en hållbar framtid för scoutkåren.

Styrelseworkshop – 3 timmar
Handledning i olika sätt att verka som styrelse och hjälp att upprätta en handlingsplan för ett 
effektivt styrelsearbete.

Vuxenintroduktion – 1 till 1,5 timme
En introduktion till nya vuxna, ledare och funktionärer. Om scouting, rörelsen i stort, vårt program, 
det stöd och service som finns och våra hjälpmedel för att bedriva scouting.

Ta kontakt med Sensus verksamhets utvecklare så kan ni få information om hur ni 
skapar folkbildning genom er scoutverksamhet ni redan gör. Att göra en studiecirkel 
av era möten på avdelningen och i kåren är ett smidigt sätt att skapa sam arbete 
mellan scoutkåren och Sensus vilket kan gynna er i form av att ni får programböcker 
och annat material för att bedriva er verksamhet. Du hittar kontakt information via: 

www.sensus.se/samarbeta/scouterna

BOKA IN EN TRÄFF MED ER UTVECKLINGSKONSULENT
Ta chansen att boosta verksamheten med inspiration, tips och stödinsatser från konsulenterna. Vi 
skräddarsyr upplägg efter era behov för att långsiktigt stötta utvecklingsarbetet i scoutkåren, så hör av er!
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