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Varmt välkommen!
Vi börjar 09:30. 

Om du hör musiken fungerar ditt ljud.

Under den digitala förträffen är du välkommen att ställa frågor - gör det i chatten så kommer vi 

svara på så många vi hinner i slutet av förträffen. Samtliga frågor och svar kommer vi samla ihop 

och dela med oss av efter förträffen.

Vi kommer hålla era mikrofoner och kamera avstängda för att minska belastningen på nätverket.

Den här presentationen spelas in och kan lyssnas på i efterhand.

Här hittar du chatten!



.
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Agenda och spelregler

09:30-10:20
Introduktion till 

kontingenten och WSJ

10:20-10:30
Paus

10:30-11:20
Information om program 

och förberedelser

11:15-11:25
Paus

11:25-12:00

IST berättar om IST, 
förträffen avslutas

Kamera och mic -avstängda Chatt
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Generellt

Vi gör vårt absolut bästa för att ge er den aktuella bilden med den informationen 
vi har idag. Vi vet med oss att saker och ting kan komma att ändras och om de 
gör det kommer vi meddela er.

Vi kanske inte kan svara på alla era frågor idag – men vi kommer svara så fort vi 
vet mer.
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Vi är IST-support
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Alexandra Röjder

• IST-support: Patrulledare

• 31 år, värmlänning i Västerås

• WSJ är just nu mitt enda engagemang i Scouterna!

• Min 4:e jamboree
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Jacob Skogsborg

• IST-support: Patrulledare

• 28 år, Stockholm och utmanarledare

• USA och Kristianstad
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Janette Skogshus

• IST-support: Rover-program, utbildning och föreläsningsserie

• 47 år, Höör och ordförande i Höörs scoutkår

• Kristianstad 2022 – Programansvarig Äventyrare i Brigg
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Stina Alm

• IST-support: Hälsofokus och rundresa

• 29år, nyss flyttat till Jönköping från Umeå

• Allt fokus på WSJ, just nu inga andra scoutengagmang

• IST i Sverige 2011, CMT-hälsopatrullen 2019
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Henrik Petersson

• IST support: rundresa

• 45 år och bor i Förslöv

• Är upptäckarledare i Hjärnarp

• Thailand, Storbritannien, Sverige,

Japan, USA
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Vad gör IST-supporten?

• Hjälper till med förberedelser inför WSJ

• Planerar och genomför utbildning och förträffar

• Planerar och genomför rundresa

• Planerar IST-samling precis innan infärd

• Hjälper till i kontakt med den koreanska organisationen

• Stödjer vid problem



.
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Jamboree vadå?
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Vadå jamboree?

✓ Jambo

✓ Omtvistat ursprung

✓ Det första stora internationella

scoutmötet i London
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1920
London, UK

1937-47

1979

1983
Första med tjejer

1991
Sydkorea

2019

2011
Sverige

World Scout Jamboree
Några viktiga år
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Deltagarsiffror

✓ 1920 8000

✓ 2007 37 000

✓ 2011 40 061

✓ 2015 33 600

✓ 2019 47 000

✓ 2023 47 000 (?)
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Jamboreefakta

✓ 12 dagar

✓ Deltagare mellan 14 och 17 år

(Participants)

✓ Inget land får vara större än 10 % av 

deltagarantalet (20%)

✓ Patrull 9 deltagare + 1 ledare

✓ 4 patruller = 1 avdelning

(Patrol and unit)

✓ IST = International Service Team

✓ >18 år

✓ CMT = Contingent Management Team

(Kontingentens planeringsorganisation)
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Korea & SaeManGeum
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SaeManGeum



.



.
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Svenska kontingenten 

– vad och varför?
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Att möjliggöra för så många 

scouter och ledare som möjligt 

att få en rolig, utvecklande och 

säker jamboreeupplevelse

Vårt uppdrag

I detta är DU viktig!!!
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Den svenska 

kontingenten!

42 avdelningar

+ 1512 deltagare

+ 168 avdelningsledare

+ 380 IST

+ Ca 50 CMT

= 2110 personer!!!
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Syfte och mål med kontingenten

Deltagarens upplevelse och den personliga utveckling 

som upplevelsen ger

1. Vi utvecklar världsförbättrare

2. Vi utvecklar den svenska scoutrörelsen

3. Vi bidrar till en stärkt global scoutrörelse
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Hur når vi detta?

1. Fokus på deltagare, IST och ledare; förträffar, 

utbildningar, program, tema, utmaningar, rundresa 

(även för IST) mm

2. Inspirera och få fler att testa Scouternas program, 

utveckla internationella relationer, bidra till 

kontinuitet och struktur för stora projekt

3. Tredje största kontingent! 

Bidra med Food house, svenska perspektiv och 

programuppslag
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Program & Tema
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Roverscouting

✓ Roverscouting är på många sätt individfokuserat, det är din egna 

personliga utveckling, dina mål och drömmar, dina intressen som 

står i centrum.

✓ Din utveckling får du framförallt genom olika projekt som du 

genomför, ibland på egen hand med oftast tillsammans med andra. 

Personlig utveckling tillsammans med andra helt enkelt.

✓ Roverscouternas symboliska ramverk är färden.

✓ Upplägget för IST-upplevelsen med rundresa bygger på 

roverscoutprogrammet.



.

Roverprogrammet

Rovertiden består av tre delar:

✓ Arrivo – starten då du kommer igång, får koll på vad det innebär att 

vara roverscout och börjar planera vad du vill göra

✓ Färden – största delen av din rovertid. En resa i personlig 

utveckling, genom nya upptäckter och mot nya erfarenheter. Fyra 

färdval – ledarskapet, kulturen, naturen och samhället – är som 

stigar du följer, glasögon du ser igenom eller perspektiv du lägger 

på dina projekt.

✓ Partenza – sista tiden som roverscout, då du får tid att samla 

tankar och lärdomar för att ta sats inför resten av ditt liv
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Särskilt relevanta frågor

i relation till Sydkorea:

• Sydkorea präglas av 

relationen till 

Nordkorea.

• Krig/fred

• Demokrati

• Mänskliga

rättigheter

• Yttrandefrihet

Agenda 2030 t ex:

• Mål 16: Fredliga

& inkluderande

samhällen

• Mål 17: 

Genomförande

& globalt

partnerskap
Aktuellt för unga

idag:

• Miljö och klimat

• Demokrati

• Framtid

• Fritid

• Skola

• Hälsa (t ex 

stress)
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Min röst – din röst!

Demokrati och fred

Information och 

källkritik

Påverkan och 

yttrandefrihet
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Utmaningar längs vägen…
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Svenska kontingentsledningen 

– vilka är vi?
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Organisation

Avdelningsledare

Deltagare

IST



.
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Lärresa



Projektledning IST
Kursledare Cecilia Wesslén



Projektledning IST

Vår kurs är en introduktionskurs till projektledning och innehåller:

• Information om olika typer av projekt

• Modeller och verktyg för att planera, genomföra och utvärdera projekt

• Självledarskap och ledarskap

• Grupputveckling och konflikter

• Extern och intern kommunikation

• Ekonomi, finansiering, riskhantering och uppföljning av projekt

• Motivation, stress och feedback

Innehåll Erbjudande: 7 digitala 

webbkursdelar, 

patrulluppgifter, en kursbok, 

handledning från 

folkhögskolan, kursintyg efter 

avslutad kurs, stöd vid 

genomförande av roverprojekt

Pris: 500 kr (för kursbok)

Vid intresse: Anmäl dig 

senast den 5 september via  

hemsidan.



• 7 digitala webbkurser som du kan göra nästan när och hur du vill

• Reflektions- och diskussionsuppgifter som du löser tillsammans med 

andra i en patrull

• 1 hybrid seminarium i samband med Demokratijamboree 2022

• Diplomceremoni på förträffen i januari 2023

• Information om roverscouting och val av roverfärd

• Frivilligt projekt under vårterminen

Schema och upplägg
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Ordmoln

Skriv in ett ord som beskriver din känsla inför Jamboreen!
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PAUS

Vi hörs här igen om 10 minuter.
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Förbered dig för WSJ
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Hälsning från norska kontingenten!
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Pass och visum?
• Du måste ha ett giltigt pass för att kunna åka med till världsscoutjamboreen.

• Svenska medborgare kan vistas i Sydkorea upp till 90 dagar utan visum.

• Om du har ett svenskt pass måste det minst vara giltigt sex månader efter
inresa i Korea, det vill säga mitten av januari 2024.

• Tänk på att om ni planerar egen resa innan eller efter att ni har koll på
senaste informationen på www.swedenabroad.com innan du reser.

http://www.swedenabroad.com/
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Vaccination (preparation!)

• Eget ansvar

• I nuläget rekommenderas
✓ Hepatit A och B

✓ Kolera

✓ Covid-19

✓ TBE

✓ Japansk hjärnhinneinflammation

✓ Meningokocker
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Snabba fakta om läkemedel

• Vissa läkemedel kräver tillstånd för införsel i 
Sydkorea eller för att tas ombord på flyg

– Narkotika

– Psykofarmaka

– Injiceras med nål

Kontakta Stina i IST-support vid frågor eller hjälp 
att bolla funderingar
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Belastningsregister - utdrag

• Varför då?

• Max ett år gammalt

• Visas upp på fysisk förträff eller via videosamtal 

innan den fysiska förträffen

• Beställ redan nu!

Övrigt arbete med barn, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
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Trygga möten + Safe from harm

Vi genomför webutbildningen Trygga möten

Vi kommer att genomföra en Safe from harm för Jamboreen också
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Försäkringar
• Försäkrad via Scouterna, se kontingentens hemsida

– Är jag försäkrad under resan? : Scoutsupport (scouterna.se)

• Avbeställningsförsäkring kommer ni att kunna teckna. Förväntas var tillgängligt 
från mitten av september

– Ingår det något avbeställningsskydd om jag blir sjuk eller av något annat skäl 
inte kan åka? : Scoutsupport (scouterna.se)

• Hemförsäkring

– Ha ALLTID en bra egen försäkring

– Kan löna sig att ha en för en kortare period

https://support.scouterna.se/support/solutions/articles/75000062813-%C3%84r-jag-f%C3%B6rs%C3%A4krad-under-resan-
https://support.scouterna.se/support/solutions/articles/75000062820-ingar-det-nagot-avbest%C3%A4llningsskydd-om-jag-blir-sjuk-eller-av-nagot-annat-sk%C3%A4l-inte-kan-aka-
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Resebyrå stöd

• Scouterna och kontingenten har tecknat ett avtal med 
Resia

– Resor

– Boende

– Aktiviteter

– Via lokal samarbetspartner

– Vad kan de hjälpa IST med?
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Klimatet i Korea

• Allt och alla påverkas av temperaturen och luftfuktigheten

– Svårare att sova ordentligt

– Telefoner som blir överhettade

• Hur och i vilken grad vi blir påverkade är individuellt

• Vi hjälper varandra att klara dessa förutsättningar
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Fysisk ansträngning

• Det är fysiskt ansträngande att vara på jamboree

• Ge dig själv en bättre upplevelse - träna inför 

jamboreen

• Kondition är viktigare än styrka
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Tidslinje och viktiga datum för IST
• 24 juli (kring) - Avresa

• Rundresa

• 28 juli - IST samling

• 29 juli - Transfer till jamboreen

• Jamboreen

– 30 + 31 juli- Arbetsintroduktion

– 1 augusti - Deltagare anländer

– 2 augusti - Invigning

– 11 augusti - Avslutning

• 13-14 augusti - Transfer från jamboreen, hemresa tidigast 13 augusti
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Arbetsuppgifter
• Ni kommer få önska arbetsuppgifter

– Våren 2023 

• Fördelas av den koreanska organisationen

• Tilldelning baseras på önskemål och kompetenser så långt som 
möjligt

• Jobba i internationell patrull med nya vänner från hela världen!

• Kommer finnas särskilt program för IST:are – mer info kommer
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Boende på Jamboreen
• IST bor i ett Subcamp för vuxna med egen "Staff hub"

• IST får låna tält av Jamboree organisationen under Jamboreen

• Tillsammans med andra IST / svenska IST eller ert arbetslag
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Patruller

• Patruller

• För att hantera resebokningar och information

• Aktivitetspatruller

• Hantera kontingentens rundresa eller egen rundresa
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PAUS

Vi hörs här igen om 10 minuter.
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IST berättar om IST

Emil Bertilsson och Evelina Arvidsson



.

Att söka jobb – det här kan du tänka på
• Förväntan kontra upplevelse

• Vad vill du få ut av ditt arbete?

• Är det inte roligt - gör något bra av det med ditt team!



.
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Din upplevelse på lägret
• Arbetsbelastning

• Lägret sover aldrig

• Din upplevelse är ditt ansvar, men det finns gott om stöd



.
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Lärresa
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Digital inspiration och utbildning

❖ Föreläsningsserie - Nyfiken på Korea

❖ Projektledning för IST

❖ Anpassat ledarskap

❖ Redo för internationell scouting
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Hjälpa till på avdelningarnas förträffar?

Om ni vill får ni gärna vara med och hjälpa till på avdelningarnas förträffar. 

Vi återkommer med mer information om detta.

• Tänk på!
Diplom från Trygga möten och utdrag ur belastningsregistret behöver visas
innan förträffen med avdelningarna
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Hälsning från WOSM!
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Summering och avslut

Frågor och funderingar: wsj2023@scouterna.se

mailto:wsj2023@scouterna.se


.

Vår hemsida www.scouterna.se/wsj

Jamboreepodden

Svenska kontingenten –

Världsscoutjamboreen 2023 i Sydkorea

wsj23_sweden

https://www.scouterna.se/wsj
https://open.spotify.com/show/2QOTjZhpGZBnZ2A9nxsNEm?si=e5dd8505f0144ece&fbclid=IwAR17F4ntZtoDe5gmSNOJSuwRLkoVfSvPUsmutwMjEv9PGObb9Fx4FP9-BJM&nd=1
https://www.facebook.com/jamboree2023se
https://www.instagram.com/wsj23_sweden/
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Frågor?



.

Bra länkar:
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Länkar
• Information om Sydkorea

– Sydkorea | Utrikespolitiska institutet (ui.se)

• I händelse av att du blir sjuk utomlands

– Resa utomlands - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

• Allmänna reseråd, reseapotek med flera tips

– Allmänna reseråd - 1177

• UD

– Resklar - UD:s reseinformation direkt i fickan - Regeringen.se

• Välkommen till den officiella webbplatsen för Sveriges ambassader och konsulat

– Startsida - Sweden Abroad

• Klimat och väder

– Klimat och temperatur för Seoul - vackertväder.se (vackertvader.se)

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/sydkorea/
https://www.forsakringskassan.se/privatperson/resa-arbeta-flytta-studera-eller-fa-vard-utomlands/resa-utomlands
https://www.1177.se/liv--halsa/reserad-och-vaccinationer/allmanna-reserad/
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar/
https://www.swedenabroad.se/sv/
https://www.vackertvader.se/seoul/klimat-och-temperatur
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Länkar
• Information om Sydkorea

– Sydkorea | Utrikespolitiska institutet (ui.se)

• Google maps över siten

– 2023 World Scout Jamboree (campsite viewing platform) – Google Maps

• Utdrag ur belastningsregistret

– Övrigt arbete med barn, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)

• Försäkring

– Är jag försäkrad under resan? : Scoutsupport (scouterna.se)

• Avbeställningsförsäkring

– avbestallningsforsakring-scouterna-wsj23.pdf (triggerfish.cloud)

• Exempel på en researrangörs information till sina kunder

– Resa till Fakta om Sydkorea — Lotus Travel

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/sydkorea/
https://www.google.se/maps/place/2023+World+Scout+Jamboree+(campsite+viewing+platform)/@35.707513,126.5850218,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNLrgMEPV961Cjn7TIFtldzJ6csh-h_pD04ei-b!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNLrgMEPV961Cjn7TIFtldzJ6csh-h_pD04ei-b%3Dw203-h152-k-no!7i4032!8i3024!4m9!1m2!2m1!1ssaemangum!3m5!1s0x35710764549f60cd:0x37e852114bf7d91a!8m2!3d35.707513!4d126.5850218!15sCgpzYWVtYW5nZXVtWgwiCnNhZW1hbmdldW2SARJ0b3VyaXN0X2F0dHJhY3Rpb26aASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTmphelpxT0ZaUkVBReABAA?hl=sv
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
https://support.scouterna.se/support/solutions/articles/75000062813-%C3%84r-jag-f%C3%B6rs%C3%A4krad-under-resan-
https://apiscouternase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/12/avbestallningsforsakring-scouterna-wsj23.pdf
https://lotustravel.se/resmal/sydkorea/fakta-om-sydkorea/
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Länkar
• Google maps över siten

– 2023 World Scout Jamboree (campsite viewing platform) – Google Maps

• Utdrag ur belastningsregistret

– Övrigt arbete med barn, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)

• Försäkring

– Är jag försäkrad under resan? : Scoutsupport (scouterna.se)

• Avbeställningsförsäkring

– avbestallningsforsakring-scouterna-wsj23.pdf (triggerfish.cloud)

• Exempel på en researrangörs information till sina kunder

– Resa till Fakta om Sydkorea — Lotus Travel

• Anmäl dig till svensklistan

– Svensklistan - Sweden Abroad

https://www.google.se/maps/place/2023+World+Scout+Jamboree+(campsite+viewing+platform)/@35.707513,126.5850218,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNLrgMEPV961Cjn7TIFtldzJ6csh-h_pD04ei-b!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNLrgMEPV961Cjn7TIFtldzJ6csh-h_pD04ei-b%3Dw203-h152-k-no!7i4032!8i3024!4m9!1m2!2m1!1ssaemangum!3m5!1s0x35710764549f60cd:0x37e852114bf7d91a!8m2!3d35.707513!4d126.5850218!15sCgpzYWVtYW5nZXVtWgwiCnNhZW1hbmdldW2SARJ0b3VyaXN0X2F0dHJhY3Rpb26aASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTmphelpxT0ZaUkVBReABAA?hl=sv
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
https://support.scouterna.se/support/solutions/articles/75000062813-%C3%84r-jag-f%C3%B6rs%C3%A4krad-under-resan-
https://apiscouternase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/12/avbestallningsforsakring-scouterna-wsj23.pdf
https://lotustravel.se/resmal/sydkorea/fakta-om-sydkorea/
https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

