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Välkommen till Jamboree22 

På lägret kommer ni få utforska fyra nya världar. Det är nämligen så att på Jamboree17 lyckades en 

patrull med scouter öppna en magisk portal till en annan värld. Nu har de kommit hit för att hjälpa 

oss att också öppna portalerna och utforska dessa nya världar. 

 

 

Metro 

Metro är en liten värld till största del täckt av en gigantisk stad. Alla invånare bor i en lägenhet i den 

staden. De äldsta styr, är man över 64 år gammal får man vara med och rösta om alla beslut. 

 

Ni behöver inte fundera på pengar i världen. Eftersom alla får samma saker och man inte kan göra 

egna val kring modeller eller färger så har pengar förlorat sin betydelse. Däremot är det viktigt att ni 

följer skyltarna, metroler följer alltid alla regler och skulle bli väldigt sura på oss om vi bryter mot 

några av deras regler. 

 

Ni känner igen metrolerna på deras lila kläder och hattar. Hatten är viktig för dem; eftersom de 

spenderar alla dagar inomhus så är de väldigt känsliga för solen. De är väldigt bra på att organisera 

saker i Metro, men förvänta dig inte beröm när du gör något bra. Metrolerna har glömt bort hur man 

berömmer folk eftersom alla metroler alltid gör som de ska och inget annat. 

 

När ni besöker världen är det respektfullt att ni hälsar på invånarna på världens sätt. Den första 

patrullen lärde sig att det gjorde det mycket enklare att få hjälp av invånarna i världarna. I Metro 

hälsar man genom att tre gånger långsamt buga djupt för dem som är äldre. Den äldre svarar med en 

djup bugning. 

 

 

Drömmarnas träd 

När ni är klara i världen kan ni lämna in en tygremsa med era tankar till en invånare. Alla tygremsor 

kommer sen hängas upp i Drömmarnas träd på Boulevarden, så alla deltagare och besökare kan se. 

För varje dag så kommer fler och fler tygremsor att hängas upp i Drömmarnas träd. 

 

När man lämnar in tygremsan så får varje deltagare ett Metro-världsmärke! 

 

Världen och Agenda2030 

Det övergripande temat för Jamboree22 är hållbarhet. De globala hållbarhetsmålen ger 

förutsättningar för att se hållbarhet ur flera perspektiv. De globala hållbarhetsmålen kallas också för 

Agenda2030. 

 

När vi har skapat programvärldarna har vi utgått från målen i Agenda2030. De 17 målen har inspirerat 

till de programvärldar som patrullerna kommer få besöka. 

 

I Metro får patrullerna möta Drömmen om en rättvis värld. I den drömmen finns följande mål från 

Agenda2030: 
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• Hållbar konsumtion och produktion 

• Ingen fattigdom 

• Ingen hunger 

• God utbildning 

• Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• Hållbara städer och samhällen 

• Minskad ojämlikhet 

 

 

 

 

När besöker ni världen?  

Beroende på vilken stadsdel ni bor i kommer ni besöka världen olika dagar.  
 

Stadsdel Besöksdag till världen  
Hackspetten Måndag 
Dyngbaggen Tisdag  
Lärkan Torsdag 

Solitärbiet  Fredag 
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Krypterad rättvisa  
Upptäckare  

 

Sammanfattning 
I den stadstäckta världen Metro är rättvisa det viktigaste för invånarna 

men Metros lagarna har blivit krypterade till ett annat språk och ersatta 

av andra lagar. Patrullerna måste hjälpa Metro och den styrande 

församlingen genom att hitta lagarna och översätta dem så Metro kan 

gå tillbaka till en rättvis värld. 

 

Aktiviteterna i Metro börjar kl 9 och innan kl 12 kommer ni vara klara. 

Vi rekommenderar att ni tar med minst fyra pennor till patrullen. 

 

Vad händer i världen 
Runt om i Metro hänger det krypterade lagar som ni ska försöka översätta. Om de är för krångliga 

kan man få hjälp i skolan. Men på grund av de nya lagarna måste man ha ett arbete och tjäna pengar 

för att kunna ha råd med skolan som numera kostar. Hjälp Metros befolkning genom att översätta så 

många lagar ni hinner innan ni måste åka hem.  

 

Anpassa det 
Om ni i patrullen behöver anpassa aktiviteten för er så går det bra. Ett exempel kan vara att skippa 

något arbete om ni behöver det och testa ett annat direkt. Prata med invånarna/funktionärerna för 

att få hjälp. 

 

När ni är klara 
När ni har lämnat in de översatta lagarna kan ni sätta er och reflektera över följande frågor:  

• Nu fick ni betala för att gå i skolan. Vad tycker ni om det? 

• Vad finns det för orättvisor i er vardag? 

 

När ni har svarat på frågorna får ni en tygbit. På den skriver ni ner svaret på frågan: 

• Hur kan vi göra vår värld mer rättvis? 

 

 

Ledarens roll 
Som ledare för en patrull har du en viktig roll. Du får gärna hjälpa till när patrullen rör sig i området 

och se till att de kommer vidare och inte fastnar men lös inte deras chiffer åt dem. Patrullen misslyckas 

inte i världen även om de inte löser sitt chiffer. Hjälp gärna patrullen att dela upp uppgifter inom 

patrullen. När ni är klara eller runt 11.30 är det dags för en kort reflektion där du som ledare gärna 

får fånga upp intressanta diskussioner och ställa följdfrågor. 

 

Du får också hjälpa till när patrullen skriver ner sina tankar på tygremsan efter aktiviteterna. Sen 

kommer du få ta emot världsmärken när ni lämnar in tygremsan. Dela ut ett märke per patrullmedlem. 

Vi önskar att du lämnar tillbaka märken ifall ni får för många, då behöver vi de till andra patruller 

senare i veckan. 

 

 

  

Snabbinfo 

Värld: Metro 

Tid: 9:00-12:00 

Ta med er: Pennor 
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Fantastiska fordon 
Äventyrare 

       

Sammanfattning 
I Metro, där alla vill ha allt rättvist på alla sätt, så finns det massa 

regler som alla måste följa. Skyltar är vanligt, och alla invånare lyder 

alltid alla skyltar. Men där finns en sista bit skog kvar som inte blivit 

bebyggd. Den kommer vi få hjälpa invånarna, metrolerna, att 

utforska. 

 

Ta med ert patrullfordon och utforska Metros sista skog! 

 

Vad händer i världen 
Ni kommer att få provköra era fordon genom olika banor som sträcker sig kors och tvärs genom 

skogen. Metrolerna är livrädda för områden utan regler, så de har rusat i förväg och satt upp alla 

möjliga regler som ni behöver följa. 

 

När ni kommer till världen får ni börja med att registrera ert fordon. Har ni inget fordon kan ni låna 

ett av Metros transportstyrelse eller bygga ett på plats om ni vill. 

 

När ni kör ert fordon genom Metros olika banor kommer ni att möta på hinder och utmaningar på 

vägen därför kan kläder som det går att krypa, hoppa och springa vara bra att ha på sig under 

dagen. 

 

Anpassa det 
Om ni i patrullen behöver anpassa aktiviteten för er så går det bra. Kanske finns det några uppgifter 

på vägen som ni inte kan göra eller någon i patrullen som behöver gå en lättåtkomlig bana. Prata med 

invånarna så hjälper de till. 

 

När ni är klara 
När ni är klara med besöket i Metro får ni en tygremsa av invånarna. På den kan ni skriva ner svaret 

på dagen reflektionsfråga och få världsmärket. 

 

Ledarens roll 
I Metro kan du få följa din patrull, se hur de löser utmaningarna och hjälpa dem tolka regler på vägen. 

Men låt gärna patrullen försöka lösa det så långt de kan själva.  

 

Du får också hjälpa till när patrullen skriver ner sina tankar på tygremsan efter aktiviteterna. Sen 

kommer du få ta emot världsmärken när ni lämnar in tygremsan. Dela ut ett märke per patrullmedlem. 

Vi önskar att du lämnar tillbaka märken ifall ni får för många, då behöver vi de till andra patruller 

senare i veckan. 

 

 

  

Snabbinfo 

Värld: Metro 

Tid: 9:00-12:00 

Ta med er: Ert 

patrullfordon. 
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Bosättare i Metro 
Utmanare 

 

Sammanfattning 
När ni besöker Metro kommer ni få testa att bygga upp egna länder. 

Metros invånare, metrolerna, tycker detta är ett jätteintressant 

experiment i hur länder skapas och utvecklas. De kommer följa er med 

nyfikenhet. 

 

Vad händer i världen 
Ni kommer få skapa ett eget land. Ni kommer få samla material och mynt för att kunna utveckla ert 

land nivå för nivå. Ni kommer också få ge landet namn, flagga, nationalsång eller skapa ett nationaldjur. 

 

Samma land kommer att finnas genom hela veckan. Ni som kommer på tisdagen kommer få fortsätta 

utveckla ett land som föddes på måndagen. Testa prata med andra patruller när ni lämnat Metro och se 

om ni kan hitta vem som jobbat på samma land som ni. Kanske en sak att göra i hubben? 

 

Anpassa det 
Prata med en invånare i Metro ifall ni behöver hjälp. 

 

När ni är klara 
När ni är klara med besöket i Metro får ni en tygremsa av invånarna. På den kan ni skriva ner svaret på 

en reflektionsfråga och få världsmärket. 

 

Ledarens roll 
Om du som ledare följer med patrullen så tänk på att stötta patrullen genom att hjälpa dem att hålla 

koll på resurser, eller lyssna på invånarnas när de aviserar förändringar. Försök att inte påverka hur 

patruller löser sina utmaningar eller utvecklar landet.  

Du får också ta emot världsmärken när ni lämnar världen. Dela ut ett märke per patrullmedlem. Vi önskar 

att du lämnar tillbaka märken ifall ni får för många, då behöver vi dem till andra patruller senare i veckan. 

 

 

Snabbinfo 

Värld: Metro 

Tid: 9:00-13:00 

Ta med er: 

Patrullpåsen 


