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Inledning  

Detta dokument innehåller detaljplaneringen av upplägget för förträffen med dagsplanering, kurspass och 

samlingsupplägg. Genom att ni får ett förberett upplägg för avdelningsförträffen kan ni som ledarteam lägga tid 

på och fokusera på att lära känna varandra i ledarteamet, lära känna er avdelning och era deltagare. Med 

avdelningsförträff 1 tar ni ett gemensamt steg närmare jamboreen. 

Dagsplanering avdelningsförträff 1 

Dagsplaneringen för förträff 1 startar fredag kl 19 och avslutas söndag kl 14. De klockslag som finns angivna i 

dagsplaneringen är en uppskattning och vid behov justerar ni tiderna efter de förutsättningar ni har.  

Fredag  Tid 

kl. 19.00 Ankomst till stuga   

kl. 19.15 Välkomna & kvällsfika  

kl. 20.30 Kvällsaktivitet  

    

Lördag  

kl. 8.00 Frukost  

Kl 9.00 Morgonsamling  

kl. 9.15-10.00 Kurspass 1 Uppstart & lär känna 0,75t 

  

- Trygghetsinformation,  

- Presentera tidslinjen och helgen  

Bikupor - förväntningar 

 

kl. 10.00 Fika & paus   

kl. 10.30-

11.30 
Kurspass 2 Att åka på en världscoutjamboree 1t 

  

- Vad är en världscoutjamboree? Hur är det att åka på en 

världsscoutjamboree?  

- Tema för den svenska kontingenten inkl 

hållbarhetsavvägningar,  

Draw your dream 

 

Kl 11.30 Egen tid/ lunchförberedelser 

kl. 12-13 Lunch  

kl. 13-13.30 Kurspass 3 Grupprocesser & samarbete 0,5t 

  
Kort teori om grupprocesser samt varför det är viktigt när vi åker på en 

världsscoutjamboree. 
 

kl.13.30-16 Kurspass 4 ”Kuvertpass” patrullvis 2,5t 

  

- Samarbete,  

- Lära känna,  

- Värdlandet,  

- Hälsa/ledarskap,  

Normer och konflikthantering 

 

  
Fikapaus – under passet är det fint om det finns fika som patrullerna själva kan 

besluta om när de tar 
 

kl. 16 Kurspass 5 Uppsamling & avrundning 1t 

  - Att krocka med kulturer,   
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Kurspass avdelningsförträff 1 

I följande avsnitt finns samtliga kurspass ni förväntas genomföra under förträffen. Kurspassen är beskrivna 

med syfte, upplägg, innehåll och genomförande. Som ledarteam kommer ni även att agera utbildare och 

utforma kurspassen. I en del kurspass får ni en detaljerad beskrivning av genomförandet, som kan köras rakt 

av. I andra kurspass får ni vad kurspasset ska innehålla men bestämmer själva hur ni genomför kurspasset.  

 

Notera att kurspassen använder begreppet arbetsgrupper i stället för patruller innan ni har presenterat 

avdelningens patruller. Presentation av patruller sker under kurspass 6.  

KURSPASS 1, UPPSTART 

Kurspassets syfte: 

- Skapa en energifylld uppstart. Nu kör vi! Samlas kring det gemensamma i vår uppgift – vad gör vi här, 

vad ska vi få uppleva tillsammans. 

- Som avdelningsledare får ni möjlighet att skapa förtroende och trygghet kring era roller. 

- Summera dagen så här långt  

Avrunda med peppning 

kl. 17 Egen tid/Middagsförberedelser 

kl.18 Middag  

kl.19.30 Hibiskusblomman 
Egen reflektion där deltagarna reflekterar över vad de tror att de 

kommer känna, lära sig och uppleva under jamboreen.  
0,5t 

kl. 20:00 Kvällssamling   

kl.20:30 Kvällsaktivitet 2 Ljusspår/Quiz/Karaoke/Filmvisning   

   

Söndag  

kl. 8 Frukost  

kl 9 Morgonsamling  
 

 

kl.9.15 Kurspass 6 Uppstart & Patrulltid  1,15t 

  

- Reflektion kring gårdagen 

- Presentation av patrullerna 

- Patrulltid: Gemensamma överenskommelser – så här gör vi (mall) 

0,15t 

 

1t 

kl. 10.30 Fika   

  - Patrulltid: fortsättning  

kl. 11 Kurspass 7 Avslut och information 1t 

  - Patrulluppdrag 

- Kommunikation – hur/var hörs vi till nästa gång? 

- Svara på frågor  

- Vad händer nu? Pepp & hejjarop 

 

kl. 12-13 Lunch  

kl 13-14 Packa & städa   

kl. 14 Avslutningsceremoni Ta ett gemensamt steg mot Sydkorea och SaeManGeum.   

 Hemfärd   

   8,5t 
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- Ge ramar och struktur för helheten samt denna helg. 

- Ha ett schema för dagen synligt på flera platser i lokalen. 

 

Kurspasset upplägg: 

Kurspasset körs i helgrupp (hela avdelningen) 

 

Kurspassets innehåll:  

a) Uppstart 

Skapa en gemensam känsla kring varför ni är här. En mäktig helhet som tillsammans kan lyckas med vad 

som helst. Använd er av det symboliska ramverket från den svenska kontingenten. 

 

Tips! Visa den officiella filmen från den koreanska lägerorganisationen 

 

b) Trygghetsinformation 

Gå igenom klassisk trygghetsinformation som gör att scouterna, oavsett förutsättningar kan känna sig 

trygga och förberedda på det som blir uppgiften under helgen. 

 

Exempelvis:  

- Du tar ansvar för ditt lärande och dina behov – det betyder att du säger till om du saknar 

något, missat något, behöver något.  

- Du sitter, står, tar paus när du behöver.  

- Spelregler för helgen; hur vi pratar, diskuterar, lyssnar och ger utrymme åt varandra som grupp. 

- Vi gör det här tillsammans! 

- Vi finns här - fråga oss om det du behöver få veta. 

 

c) Presentera tidslinjen fram till avresa inkl. denna helg 

Presentera översiktligt vad som händer innan vi lämnar Sverige för att resa mot jamboreen, så som 

förträffar, patrulluppdrag och utbildningen Redo för jamboree. Det ger alla en möjlighet att få en överblick 

över vad som kommer hända över tid.  

 

Presentera översiktligt och ge de stora pusselbitarna för att sedan zooma in på helgen och gå igenom 

helgens program, tider, spelregler (se ovan). 

 

d) Bikupor – förväntningar/farhågor. 

Alla deltagare sitter antagligen på nålar för att få dela sina förväntningar/farhågor mellan varandra. Här får 

alla chans att komma till tals.  

 

Syftet med övningen är att alla får chans att synliggöra sina egna förväntningar /farhågor, upptäcka att de 

inte är ensamma om dem och samtidigt även lära sig att andra har andra förväntningar/farhågor som kan 

vidga deras värld. 

 

Förslag på genomförande: 

• Dela upp i deltagarna i smågrupper om 3-4 personer, utifrån hur de står/sitter.  

• Be grupperna att: 
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- dela farhågor och förväntningar du har inför resan med varandra under ca 5 min.

- hjälpas åt så alla hinner komma till tals.

• Grupperna redovisar sina farhågor och förväntningar för hela gruppen

e) Vilka är vi?

Syftet med övningen är att alla får synas men ingen behöver bli utpekad. Att få en bild över vilka vi är.

Tillfälle för alla att röra på sig.

Förslag på genomförande:

Ställ ett påstående åt gången åt hela gruppen. Om påståendet stämmer på dig – ställ dig upp!

Förslag på påståenden:

Alla som…

…åker på sin första Jamboree 

…kan minst ett ord på koreanska 

…kan sjunga en låt med ursprung i Sydkorea 

…tycker hajk-gröt är den bästa frukosten 

KURSPASS 2, VAD ÄR EN VÄRLDSSCOUTJAMBOREE 

Kurspassets syfte:  

- Ge ut all information som kan vara av intresse för scouterna,

- Skapa förtroende genom tydlighet och transparens.

- Förbereda scouterna! Information om WSJ23´s teman, fokusområden och praktiska detaljer

(“fyrkantig info”) som ger Scouterna möjlighet att föreställa sig sin upplevelse.

Kurspasset upplägg: 

Kurspasset körs i helgrupp (hela avdelningen) 

Kurspassets innehåll:  

Nedan får ni en introduktion till temat för den svenska kontingenten i textformat. När ni introducerar 

deltagarna till detta, använd gärna powerpoint-presentationen runt temat  

Introduktion till temat för den svenska kontingenten 

Världsscoutjamboreens tema är ”Draw your dream” vilket beskrivs som att ge deltagarna möjlighet att sträva 

efter och jobba för sina drömmar och förhoppningar. Av de frågor som är viktiga för unga idag (enligt 

Scouternas Lägereldsrapport 2020) och med tanke på att världsscoutjamboreen hålls i Sydkorea, har den 

svenska kontingenten valt ut några fokusområden. Dessa är demokrati, mänskliga rättigheter, fred, påverkan 

och yttrandefrihet. 

Vi lever i en föränderlig tid och värld, och det är viktigare än någonsin att fysiskt mötas över gränser. Inte 

minst har det pågående kriget i Ukraina gjort att frågor som rör fred, demokrati och yttrandefrihet blivit ännu 

viktigare för världen att stå upp för. Vi har ett ansvar att bidra till möjligheten att bygga en stabil, inkluderande 

och fredlig värld. Vägen dit kan vara lång och snårig, men vi som scouter spelar en avgörande roll. Scouterna är 

en av världens största fredsrörelser och nästa sommar får vi chans att samlas på jamboree och mötas i den 

drömvärld vi kan och vill skapa tillsammans. 
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Demokratin utgör grunden för ett fritt, öppet och tolerant samhälle. Hösten 2022 gick vi till val i Sverige och 

2021 var det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till den svenska riksdagen. 

Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses 

som demokratins definitiva genombrott i Sverige. Sydkorea höll sitt första verkligt demokratiska val först 1987, 

efter flera år då landet styrts av militärdiktaturer. Sydkorea har ett ungt men väletablerat demokratiskt system 

med allmänna, fria och rättvisa val. Under de senaste åren har kränkningar av mänskliga rättigheter i landet fått 

ökad uppmärksamhet. Den nationella säkerhetslagen, som förbjuder att sprida eller uttrycka idéer och tillhöra 

organisationer till stöd för regimen i Nordkorea, får kritik från civilsamhället som menar att lagen inskränker 

yttrande-, förenings- och mötesfriheten i Sydkorea.  Vi också har på nära håll tagit del av exempel där 

begräsningar i yttrandefriheten och demokratin undergrävt förutsättningarna för utveckling, en oroväckande 

utveckling som kan gå snabbt. Här spelar varje ny generation en central roll och måste vinnas för demokratins 

ideal. Erfarenheten säger oss att demokratin ständigt måste försvaras.  

Kunskap, yttrandefrihet och demokrati är grundbultar för fred och behövs för att kunna utkräva ansvar hos 

världens ledare. För att vi ska få en bättre, rättvisare och fredligare värld måste dessa tre områden samverka. 

Ingen fred utan utveckling, ingen utveckling utan fred och vare sig fred eller utveckling utan respekt för 

mänskliga rättigheter.  

 

Temat för den svenska kontingenten 

Temat för den svenska kontingentupplevelsen är ”Min röst – din röst”. I detta ryms demokratiaspekten, att 

såväl min röst och din röst är viktiga, oavsett vilka vi är, såväl i det demokratiska samtalet som vid själva 

valurnan. Yttrandefriheten att både min röst och din röst ska få höras är också en naturlig koppling.   

I temat finns också en relationell dimension, det sätter fokus på samtalet och vad som krävs för att det ska bli 

ett gott samtal. För att säkerställa jämlikheten i att allas våra röster får höras krävs dock respekt i mötet, vilket i 

sin tur kräver att vi också får syn på utifrån vilka normer, förutfattade meningar och förutsättningar som vi 

formar våra åsikter och våra röster. För att min röst och din röst ska kunna mötas i ett samtal där vi blir klokare 

tillsammans är förmågan att kunna lyssna och sätta sig in i andra människors situation väldigt viktig.  

För att våga ge uttryck för min röst behövs trygghet, respekt och förtroende. Minst lika viktigt som att våga 

yttra sig är att våga, och har förmågan att, lyssna. Vi har som det gamla talesättet indikerar två öron och en 

mun. Men att lyssna kräver också respekt och det kan ibland innebära att blotta sig själv vilket då kräver 

trygghet och förtroende. Att göra sin röst hörd och att lyssna är två lika viktiga sidor av samma mynt.   

Ytterligare en aspekt av våra röster handlar om källkritik och att förstå varifrån information kommer. Vad 

ligger bakom din röst och det du säger? I en värld där i princip alla kan göra sin röst hörd blir också förmågan 

att sålla bland information och källor viktiga. Det är bara så som jag kan forma min röst utifrån ett riktigt 

underlag.  

Temat kan också fokusera på just vems röst som hörs. Är det just min respektive din röst, alltså det jag har att 

säga? Eller är det egentligen någon annans budskap som förs vidare?  

Sammanfattningsvis handlar temat om att medvetet forma min tanke och åsikt, känna tryggheten att göra den 

hörd, ha förmågan att aktivt bidra till att ge plats för fler röster men också att aktivt lyssna och sätta sig in i 

andra människors idéer, åsikter och röster.  

Förändringen börjar med mig – tillsammans gör vi skillnad!  

 



 

 

 

 

 

 

7 (17) 
 

Hållbarhetsavvägningar: 
Utgå från det kontingentsledningen tagit upp under ledarförträff 1 om vilka beslut som tagits och varför utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv. 
 

Förslag på genomförande: 

- Hur är det att delta på en världsscoutjamboree? Se exempel på inslag nedan.  

- Presentera den svenska kontingentens tema, inkludera en kort beskrivning av hållbarhetsavvägningarna 

som gjorts.  

- Draw your dream, se aktivitet nedan 

 

Hur är det att delta på en Världscoutjamboree? 

Nedan är exempel på vad ni kan göra: 

- Lyssna på något avsnitt ur Jamboreepodden – Korea 2023. Finns på spotify.  

- Be någon som varit deltagare på en WSJ att berätta om sina upplevelser. Antingen genom inspelad film 

eller att personen besöker er på förträffen, fysiskt eller digitalt.   

o Vad var det mäktigaste, vad var det roligaste, mest utmanande? 

o Glöm inte att berätta att det faktiskt inte alltid är enkelt, roligt, bra – ibland har man 

hemlängtan, är hungrig, det blir inte som planerat och man får inte som man vill… 

 

Draw your dream 

Avsluta passet med att dela upp deltagarna i grupper om 3-4 personer. Varje grupp får material 

(blädderblockspapper/pennor). Uppdraget blir: Rita dina drömmar/förväntningar om WSJ23! 

 

Sätt upp alla papper på en vägg – ha dem gärna kvar där under helgen! 

KURSPASS 3, KORT OM GRUPPROCESSER 

Kurspassets syfte: 

- Förstå och få en smak av vad grupprocesser/ledarskap är rent teoretiskt – förstå att det finns en teori 

bakom som påverkar ”verkligheten”.  

- Förstå varför detta är extra viktigt under en WSJ. 

 

Kurspasset upplägg:  

Kurspasset körs i helgrupp (hela avdelningen) 

 

Kurspassets innehåll:  

Kort, enkelt och åldersanpassat kring teorier bakom grupprocesser samt teorier bakom olika typer av ledarskap 

och när vilket ledarskap passar var.  

 

Förslag på genomförande:  

Kort teoretisk genomgång som gärna får blandas upp med bikupor/samtal i smågrupper. 

 

Material:  
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Kurspass om grupprocesser och att bygga team från Scouternas folkhögskolas Projektledarutbildning kan 

användas som underlag/stöd/inspiration till kurspasset: https://rise.articulate.com/share/DnjPrnRfRP1Rdm-

6mi6VBEhtJlX8yCD0 (lösenord: WSJ23) 

 

 

KURSPASS 4, KUVERTÖVNINGAR 

Kurspassets syfte: 

- Grupprocess i patrullen  

- Lära känna varandra  

- Samarbetsövningar  

- Ökad förståelse för varandra 

 

Kurspasset upplägg: 

Kurspasset genomförs gruppvis. Skriv ut de olika uppdragen och lägg i kuvert. 

 

Kurspassets innehåll och förslag på genomförande: 

- Dela upp deltagarna i arbetsgrupper. 

- Berätta var ni avdelningsledare finns ifall de behöver hjälp/stöd.  

- Varje grupp får ett antal kuvert med sig. De behöver nu sprida ut sig i lokalen och/eller gå ut. 

- Kuverten skall göras i nummerordning 

- På kuverten står hur lång tid de har på sig. 

- I varje kuvert finns en uppgift för gruppen att göra innan de går vidare till nästa kuvert 

 

Förslag på uppgifter i kuverten: 

 

a) Lär känna 

Instruktion: 

- Varje scout får ett rött resp. ett grönt kort (finns i kuvertet) 

- Läs en ”remsa” åt gången (tex. ”När jag blir trött bli jag grinig”, ”Jag är bra på att laga mat”, ”Jag 

behöver lägga mig tidigt”, Jag blir glad av att…”) 

- Om påståendet stämmer in på dig, håll upp ett grönt kort. Om inte, håll upp det röda kortet.  

- Se varandra och var nyfikna. Hur påverkar det här er som grupp? 

 

Material: 9 röda och 9 gröna kort. Ett antal remsor ett påstående/remsa. 

 

b) Samarbetsövning, spagettitorn 

Instruktion: 

- Gå till plats x och hämta ert material.  

- Bygg sedan ett så högt torn som möjligt. 

- Reflektera kring hur samarbetet gick. Vad var svårt i samarbetet? Vad var lätt? Kom alla till tals? 

Vem tog vilken uppgift i gruppen? 

 

Material: Spagetti och marshmallows 

 

https://rise.articulate.com/share/DnjPrnRfRP1Rdm-6mi6VBEhtJlX8yCD0
https://rise.articulate.com/share/DnjPrnRfRP1Rdm-6mi6VBEhtJlX8yCD0


 

 

 

 

 

 

9 (17) 
 

 

c) Omvärld: Läget i världen  

Instruktion: 

- Lista saker ni vill veta om landet/regionen ni ska till. Skriv x antal saker var.  

- Kika sen tillsammans i patrullen och se om någon i gruppen redan vet svaren.  

- Om inte, hur vill ni ta reda på svaren? 

 

Material: Papper och pennor 

 

d) Hälsa & välmående, värderingar, internationell scouting, normer 

Instruktion: 

I kuvertet finns ett antal scenarion som skulle kunna uppstå under er rundresa eller på lägret.  

Läs dem högt i gruppen och fundera sen på de frågor som scenariot avslutas med. 

 

Material: Scenarion  

 

Förslag på scenario: Killar visslar efter svenska tjejer/sätter sig för nära, en annan grupp scouter beter sig 

“konstigt” utifrån våra värderingar/vår kultur, ett annat lands ledare klagar på svenska ungdomar för att de 

låter för mycket/kramas. 

 

 

e) Ledarskap, psykisk/fysisk hälsa 

Instruktion: Dela era bästa tips med varandra utifrån följande teman (t.ex.)  

• Mina bästa tips vid hemlängtan 

• Mina bästa tips när jag är hungrig och inte kan få någon mat 

• Mina bästa tips för att stötta en kompis som mår dåligt 

KURSPASS 5, UPPSAMLING OCH AVRUNDNING 

Kurspassets syfte: 

- Samlas i avdelningen,  

- Reflektera över kulturkrockar,  

- Runda av första dagens kurspass. 

 

Kurspasset upplägg: 

Kurspasset körs i helgrupp (hela avdelningen). 

 

Kurspassets innehåll och förslag på genomförande: 

- Prata kulturkrockar i avdelningen 

- Samla upp och runda av dagen 

 

Kulturkrockar 
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Dela in deltagarna i grupper om 3-4 personer. Låt dem ta en promenad på ca 20 minuter och diskutera följande 

frågor: 

- Vilka värderingar/beteenden har vi med oss till Sydkorea och jamboreen?  

- Vilka värderingar/beteenden finns i andra länder? 

- Vilka värderingar/beteenden tror vi att vi kommer att möta på jamboreen? 

 

Samla ihop avdelningen och be deltagarna dela med sig av vad de kommit fram till. Alla som vill ska kunna 

komma till tals. 

 

Avrundning 

- Summera vad ni har gjort så här långt på förträffen 

- Låt deltagarna fundera över vad de har lärt sig under dagen. Kanske vet de redan nu vad de vill veta 

mer om? 

- Avsluta med pepp & hejjarop. Kanske är några sugna på att lära sig en K-popdans eller skriva ett 

avdelningsrop? 

HIBISKUSBLOMMAN 

Syfte:  

Hibiskusblomman är Sydkoreas nationalblomma, som till exempel kan synas i riksvapnet, och är en del i den 

svenska kontingentens symboliska ramverk. I övningen reflekterar deltagarna över vad de tror att de kommer 

att få uppleva, lära sig och känna under jamboreen i Sydkorea.   

 

Material: 

Pennor och papper 

 

Innehåll och genomförande:  

Deltagarna sätter sig utspritt i lokalen eller utomhus och reflekterar över följande frågor i 20 minuter: 

- Vad tror jag att jag kommer få uppleva nästa sommar? 

- Vad tror jag att jag kommer att lära mig nästa sommar? 

- Vad tror jag att jag kommer känna nästa sommar? 

 

När deltagarna har reflekterat färdigt enligt ovan hämtar de papper och penna för att rita upp en 

hibiskusblomma på det tomma arket. I bladen på hibiskusblomman skriver de ner vad de kommit fram till 

under reflektionen.  

 

Sätt upp hibiskusblommorna på en annan vägg än drömmarna. 

FÖRSLAG PÅ KVÄLLSAKTIVITETER 

Nedan aktiviteter kan utnyttjas till kvällsaktiviteter eller vara inspiration för att ni ska hitta på en egen 

kvällsaktivitet.   
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Quiz om Sydkorea 

 

1. Vilket år genomfördes den allra första världsscoutjamboreen? 
a. 1912 
b. 1920 
c. 1959 

2. Vad är temat för världsscoutjamboreen 2023? 
a. Unlock a new world 
b. Draw your dream 
c. A Spirit of Unity 

3. Har det varit en världsscoutjamboree tidigare i Sydkorea? 
a. Ja 
b. Nej 
c. Ja det var planerat men blev aldrig av 

4. Vad är medeltemperaturen i Sydkorea? 
a. 25,2 grader 
b. 28,4 grader 
c. 33,1 grader 

5. Vad heter Sydkoreas huvudstad? 
a. Seoul 
b. Busan 
c. Incheon 

6. Vad kallas Sydkoreas huvudstad? 
a. K-popens huvudstad 
b. E-sportens Huvudstad 
c. Plastik-operationernas huvudstad 

7. Vilket är det vanligaste efternamnet i Sydkorea? 
a. Kim 
b. Park 
c. Lee 

8. Avsluta namnet på maträtten ”bibim...”? 
a. Bip 
b. bup 
c. bap 

9. Vad kallas det koreanska skriftsystemet? 
a. Hangul 
b. Hanja 
c. Kanji 

10. Musikfråga 1: År 2012 släpptes K-poplåten Gagnam style och slog igenom internationellt. Vad heter 
artisten bakom låten? 

a. Pys 
b. Psy 
c. TXT 

11. Musikfråga: Vad heter gruppen och låten? 1 p för resp svar 
a. Spela upp Dynamite, Permission to Dance eller Butter av BTS 

12. Bonusfråga: K-pop gruppen BTS bildades 2013 och fick sitt internationella genombrott runt 2017. 
Nämn tre av gruppens sju medlemmar 

a. Jin, Suga, V, J-Hope, RM, Jimin, Jungkook 
 

Ljusspår om Sydkorea 

Gör om frågorna ovan till informationspunkter och använd i ljusspåret. Byt ut musikfrågorna till följande 

informationspunkter: 
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• Innan Koreahalvön delades upp i det vi känner till som Nord- och Sydkorea var Koreahalvön 

ockuperat av Japan mellan 1910 och 1945. Den japanska ockupationen upphörde när Japan 

kapitulerade under andra världskriget.  

• När du åker hiss i Sydkorea är det vanligt att siffran fyra är ersatt med F på knappen för 

våning 4. Siffran 4 är en symbol för otur.   

 

Filmkväll Sydkorea 

Sätt upp en projektor, högtalare och ett lakan/projektorduk och ha filmkväll med inspiration från Sydkorea.  

Filmförslag 

• Parasit: En blandning av komedi, drama och thriller. Är första icke-engelskspråkiga film som vunnit 
en Oscar i kategorin Bästa film. Rekommenderad från 15 år. Filmen har funnits tillgänglig för 
streaming på SVT play i omgångar.  

• Tune in for love: ett romantiskt drama som finns att streama på Netflix 
 

Serieförslag:  

Om ni inte hittar en film som känns lämplig finns en mängd koreanska dramaserier (Kdramas) på Netflix. Ni 

skulle till exempel kunna börja titta på miniserien The sound of magic.  

 

Karaoke 

Karaoke är populärt i Sydkorea och du kan tillsammans med kompisar hyra ett rum i en så kallad Karaokebox 

där det finns utrustning för att kunna sjunga karaoke. Skapa ert eget karaokerum i avdelningen genom att sätta 

upp en projektor, högtalare och ett lakan/projektorduk och sjung karaoke tillsammans.  

 

På Youtube-kanalen KaraFun Karaoke finns en uppsjö av karaokelåtar: 

https://www.youtube.com/user/karafun 

KURSPASS 6, UPPSTART DAG 2 & PATRULLTID 

Kurspassets syfte: 

- Patrullernas indelning presenteras,  

- Lära känna varandra,  

- Samarbeta i patrullen,  

- Grupprocess och samhörighet 

 

Kurspasset upplägg: 

Kurspasset startas i helgrupp, därefter patrullvis. 

 

Kurspassets innehåll och förslag på genomförande: 

- Reflektera kring gårdagen 

- Presentera patrullerna, låt patrullerna komma på patrullnamn 

- Ta fram Avdelningens egen ”Code of conduct”.   

https://www.youtube.com/user/karafun
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Avdelningens Code of conduct 

Vi vill vara en bra avdelning där alla trivs! Hur säkerställer vi det? Hur är en bra avdelning? Vilka gemensamma 

överenskommelser måste vi ha i avdelningen?  

Låt patrullerna resonera kring följande frågeställningar:  

- Vad behöver jag som individ för att känna mig trygg, trivas och må bra?  

- Hur behöver vi då vara som grupp för att det ska fungera?  

- Hur agerar vi? 

- Vad gör vi inte? 

- Vad säger vi? 

- Vad säger vi inte? 

- Vad är ok? 

- Vad är inte ok? 

Uppmuntra så att alla kommer till tals. Försök att hitta konkreta exempel för att tydliggöra genom att ge 

scouterna några scenarion att diskutera. Till exempel, en förälskelse som inleddes under förträffarna tar slut 

under lägret. Hur bör vi förhålla oss till det? 

Använd er av post-it lappar eller liknande och låt alla få skriva. Avsluta övningen efter ca 20 min med att 

patrullen får välja ut de 3 viktigaste. Grupperna redovisar till sist för varandra och de viktigaste 5-7 punkterna 

röstas fram i hela avdelningen. 

Ledarteamet sammanställer sedan alla klokheter och skapar ett dokument som blir avdelningens ”code of 

conduct”/”Scoutlag”.  

KURSPASS 7, AVSLUT & INFORMATION 

Kurspassets syfte: 

Känna gemenskap – vi tillsammans. Trygghet och tillit till avdelningsledarna och varandra. Kurspasset syftar till 

att reflektera över det som hänt under helgen, samla in frågor och funderingar och peppa inför nästa träff.  

 

Kurspasset upplägg: 

Kurspasset körs i helgrupp (hela avdelningen). 

 

Kurspassets innehåll och förslag på genomförande: 

- Introduktion av patrulluppdrag 

- Kommunikation – hur/var hörs vi till nästa gång? 

- Svara på frågor 

- Berätta vad som händer nu och när ni ses nästa gång.  

 

Tänk på: hur ni ska presentera patrulluppdragen för deltagarna. Uppdragen ska planeras och genomföras av 

patrullerna mellan förträffarna. Detta blir en del i att deltagarna lär känna varandra i patrullen och skapar 

kontinuitet för avdelningen.  
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AVSLUTNINGSCERMONI 

Som avslutningsceremoni tar alla grupper i den svenska kontingenten ett symboliskt steg mot Sydkorea. Det 

symboliserar att vi tagit ytterligare ett steg på vår gemensamma vandring och knyter på så vis ihop hela 

kontingenten, hela CMT, alla avdelningar, alla ledarteam och alla IST:are.  

- Ställ er på ett led vända mot öst, åt det håll Sydkorea ligger.  

- Ta ett gemensamt steg mot Sydkorea och SaeManGeum 
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Samlingar 

Nedan finner ni upplägget för ledar- och avdelningssamlingarna.  

MORGONSAMLING LEDARE 

Samlingens syfte: 

Morgonsamlingen görs generellt under frukosten, innan morgonsamlingen med deltagarna. Syftet är att samla 

ihop ledarteamet samt att aktivt jobba med feedback.  

 

Samlingsupplägg:  

• Feedback: nämn två saker du tycker att dina ledarkollegor har gjort bra och en sak de kan tänka 
på/göra annorlunda.   

• Inför morgonsamlingen – vad är viktigt idag? 

MORGONSAMLING AVDELNING 

Samlingens syfte: 

Morgonsamlingen är till för att samla gruppen innan avfärd för dagen och plocka upp eventuella lösa trådar 

inför dagen.  

 

Samlingsupplägg:  

 

Godmorgon 

Avdelningen säger godmorgon till varandra. 

 

Info om dagen 

Gå igenom vad som händer under dagen med tider, aktiviteter/händelser, påminnelse om eventuell packning 

etc. Hela dagens schema måste inte gås igenom i detalj, om detta har gjorts kvällen innan, men det kan vara bra 

för deltagarna att få en upprepning på vad som händer under dagen.  

 

Dagens X 

Innan avslut kan det vara ett roligt inslag att köra dagens ordvits, dagens fun fact, dagens koreanska ord eller 

liknande.  

 

Steget 

Som avslutning ställer sig avdelningen i en linje bredvid varandra (i den mån det går) och tar gemensamt steget 

in i den nya dagen.  
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KVÄLLSSAMLING AVDELNING 

Samlingens syfte: 

Kvällssamlingen är till för att plocka upp eventuella hädelser från dagen som behöver pratas om, skapa en 

trygghet och medvetenhet inför morgondagen samt att samla gruppen och komma till ett avslut för dagen. 

Disposition enligt nedan och tiden bör hållas vid samma tidpunkt på kvällarna så ofta som det är möjligt.  

 

Samlingsupplägg:  

Inledning – ett ord 

Samlingen börjar med att alla får saga ett ord som symboliserar eller sammanfattar dagens händelser och 

upplevelser. Det är okej att passa vidare utan att säga något. Syftet är att låta samtliga deltagare komma till tals 

och synas i gruppen. 

 

Dagens händelser 

Är det något från dagen som vi behöver prata om? Har något skett som behöver bearbetas i gruppen är detta 

ett bra tillfälle. 

 

Morgondagens händelser 

Tillfälle för att prata igenom morgondagens program.  

• När är morgonsamlingen imorgon?  

• Vad ska vara förberett då? 

• Morgondagens tider och händelser.  

• Klädkod imorgon? (aktuellt först under resan) 
 

Övrigt 

Det finns nästan alltid någonting som behöver tas upp på kvällssamlingen som inte passar in på punkterna 

ovan. Detta tas då upp här. Finns det några andra lösa trådar eller övriga frågor som inte passar in ovan tas 

dessa också upp här.  

 

Steget 

Som avslutning ställer sig avdelningen i en linje bredvid varandra (i den mån det går) och tar gemensamt steget 

mot nästa dag.  

 

Reflektion 

Reflektera avslutningsvis i smågrupper, till exempel de arbetsgrupper de jobbat i under dagen, innan det är dags 

att säga godnatt. När patrullindelningen är gjord sker reflektionen i patrullerna.  
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KVÄLLSSAMLING LEDARE 

Samlingens syfte: 

Generellt infaller dessa direkt efter kvällssamlingen med deltagarna om inte annat bestäms inom ledarteamet. 

Samlingens syfte är att hela teamet ska känna sig lugna och välinformerade inför nästa dag.  

 

Samlingsupplägg:  

• Hur har det gått idag? 

• Genomgång av morgondagens program och varje ledares ansvar. 

• Behöver någon hjälp med något? 
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