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1. Tillsammans skapar vi en säker och 
oförglömlig jamboree 
I det här dokumentet hittar du information och tips för att underlätta arbetet för er som 
ledarteam inför planeringen av era avdelningsförträffar. Genom att samla information 
och praktiska tips skapar vi förutsättningar för att ge alla deltagare en bra grund och 
mer enhetlig upplevelse av jamboreen.   
 

1.1. Varför avdelningsförträffar? 
För att ni i ledarteamet och deltagarna i er avdelning ska få en så häftig, rolig, inspirerande 
och lärorik upplevelse som möjligt ska ni tillsammans genomföra två avdelningsförträffar. 
Tanken med förträffarna är att förbereda alla inför äventyret, en viktig del i det är att ni 
ska få tid på er lära känna er avdelning ordentligt och jobba ihop er i ledarteamet. När ni 
sedan möts på flygplatsen för att resa mot Sydkorea kommer ni på så sätt redan känna 
era deltagare, känna er trygga med varandra i ledarteamet och deltagarna kommer 
känna sig trygga mer er och med varandra.  
 
Avdelningsförträff 1  
Under första förträffen möts hela avdelningen. Fokus ligger då på att alla ska lära 
känna varandra. Ni får även tillfälle att se hur deltagarna fungerar tillsammans så 
att ni kan skapa bra patruller och börja peppa inför lägret i Korea, som kan kännas 
en bit bort. Deltagarna får under första träffen börja lära känna varandra, testa att 
samarbeta i olika konstellationer och får den första informationen om hur det är att 
delta i en världsscoutjamboree. Ni väljer själva platsen, men det kan lämpligen hållas i 
en scoutstuga.  
 
Avdelningsförträff 2  
Andra förträffen ska vara en mer fysisk utmaning i hajkformat. Hajken gör det möjligt för 
er som ledare att lära känna avdelningens fysiska förutsättningar inför att ni kommer 
vara på resande fot under rundresan och ha ett aktivt lägerliv under jamboreen.  
 

1.2. Program, symboler och tema 
På jamboreen möts scouter från världens alla hörn under tio intensiva dagar. Trots 
att själva lägret är knappt två veckor så sträcker sig jamboreeupplevelsen under ett 
nästan ett år. Det är förberedande aktiviteter med förträffar, utbildningar, uppdrag och 
utmaningar, det är rundresa och lägerupplevelsen i Sydkorea och kanske väljer ni även 
att ha en återträff hemma i Sverige igen.  
 
Tillsammans gör vi en resa, en fysisk resa men även en inre resa. Ett äventyr som får oss 
att växa. Jamboreeupplevelsen hålls samman av kontingentens symboliska ramverket, 
tema och fokusområden som går som en röd tråd i allt vi gör. De flesta deltagarna är 
utmanarscouter, vi har därför valt att bygga kontingentens innehållet och program på 
Scouternas utmanarprogram.  Du kan läsa mer om detta i x (hänvisa till “Gustavs” 
dokument). 
 

1.3. Utbildning - Redo för jamboree 
Tillsammans med Scouternas folkhögskola har en särskild utbildning, ”Redo för 
jamboree”, tagits fram för deltagare på en världsscoutjamboree. Genom utbildningen 
kommer deltagarna att förberedas inför äventyret att åka på jamboreen och den 
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kommer ge alla samma förutsättningar att skapa sitt livs äventyr. Utbildningen sker på 
förträffarna, rundresan och jamboreen, vissa delar görs även digitalt mellan förträffarna. 
Det är ni som ledarteam som är utbildningens kursteam och utbildare. 
 
Lärandemål, upplägg och kurspass är särskilt framtagna för att användas i detta 
sammanhang. Utbildningen är sammanvävd med programmet för WSJ 2023 för att ge 
bra en helhetsupplevelse för er och för deltagarna. 
 

1.4.Patrulluppdrag    
Mellan avdelningsförträffarna ska patrullerna träffas och utföra ett så kallat 
patrulluppdrag som utgår från den svenska kontingentens program. Patrullerna ska välja 
något eller några av kontingentens fokusområden att fördjupa sig inom för att sedan 
planera och genomföra en aktivitet kopplat till detta. Patrulluppdraget ska genomföras 
vid minst ett tillfälle där patrullen ses fysiskt mellan förträffarna, för de patruller där den 
geografiska spridningen är för stor kan uppdraget genomföras på distans.   
 
Syftet med patrulluppdraget är att patrullerna ska fortsätta att ha kontakt mellan 
förträffarna, lär känna varandra bättre och fördjupar sitt samarbete. Uppdraget 
förbereder dem även inför kommande program och ger dem möjlighet i att fördjupa 
sig i fokusområden. Genom att patrullerna ses mellan förträffarna skapas även mer 
kontinuitet för deltagarna under förberedelseåret.   

2. Planering av första avdelningsförträffen 
Under första träffen är tanken att ni ska jobba ihop er och lära känna varandra 
bättre, men även skapa känslan och peppen inför jamboreen i Sydkorea – det är nu 
jamboreeupplevelsen börjar på riktigt för deltagarna.  
 
Detaljerat upplägg och dagsplanering med kurspass och aktiviteter finns i 
utbildningsdokumentet ”Redo för jamboree - Handledning del 1”. 
 

2.1. Patrullindelning 
Under förträffen har ni i ledarteamet möjlighet att observera hur deltagarna fungerar 
tillsammans för att kunna skapa väl fungerande patruller. Patrullen är en av de viktigaste 
tillhörigheterna för många scouter och därför bör vi som ledare lägga tid på att få till så 
bra patruller som möjligt i avdelningen. Då vi har ganska lite förkunskap om scouterna 
och därmed inte känner dem så kommer detta kräva medveten observation och dialog.   
 
Tips vid patrullindelning 
Skapa 4 grupper i förväg och gör dessa med bra spridning baserad på den info ni har 
exempelvis ålder, kön, kår etc. Kalla dessa för arbetsgrupper, matlag eller liknande och 
undvik benämningen patruller. På så sätt är ni tydliga med att det under lördagen är 
tillfälliga grupper runt uppgifter och att de förändras under dagen. De faktiska patrullerna 
presenterar ni på söndagen. Er uppgift är att observera hur de samarbetar med varandra 
och kontinuerligt ha en dialog i teamet kring hur ni eventuellt behöver justera för att få 
fyra optimalt fungerande patruller.  
 
Be scouterna att innan middagen på lördagen lämna en lapp till er med namn på 2 
personer de gärna skulle ha i sin patrull. Använd er insamlade information och sätt ihop 
era patruller under lördagskvällen så att ni kan presentera dessa på söndagen. 
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2.2. Kommunikation i avdelningen och patrullerna 
Eftersom patrullerna är nya och det inte finns några etablerade kommunikationsvägar 
är det viktigt att ni ser till att det skapas kontaktytor med deltagarna i avdelningen och 
i patrullerna. Innan förträffen är slut ska de kunna kommunicera med varandra mellan 
förträffar och fram till avresa. Som stöd i kontakten med era deltagare finns dokumentet 
“Ta kontakt med er avdelning”. För att hålla kontakten med era deltagare rekommenderar 
vi Discord, vilket ni kan läsa mer om i samma dokument.   
 

2.3. Roller och ledarskap i patrullerna 
Innan första avdelningsförträffen ska ni i ledarteamet ha diskuterat och kommit överens 
om hur ni ska jobba med ledarskap i patrullerna. Det finns många sätt, men det viktiga 
är att ni är överens. Vissa utser en av deltagare till  patrulledare för sin patrull och en 
annan till vice patrulledare, men det blir också allt vanligare att utse två av deltagarna 
till jämbördiga ledare i ett så kallat delat ledarskap. Det finns fördelar med att rotera 
ledarskapet till exempel för att fler då får prova på, men nackdelarna är bland annat att 
de som är patrulledare då inte kommer in i rollen lika mycket och blir ett stöd på samma 
sätt. Det ni i ledarteamet behöver diskutera är er förväntan på en patrulledare och hur ni 
vill lägga upp ett eventuellt schema för att vara patrulledare. Utgångspunkten är att det 
ni kommer fram till ska gälla från och med att patrullerna är skapade fram till och med 
hemkomsten från jamboreen.  
 
Diskussionsfrågor till ledarteamet:  
• Vad innebär rollen patrulledare för vår avdelning?  
• Hur kan vi hjälpa patrulledarna att förstå, genomföra och utvecklas i sitt ledaruppdrag? 
• Ska alla deltagare vara ledare vid någon tidpunkt? Eller är det lämpligare att några 

får chansen att under en längre tid pröva, lyckas och utvecklas? 
• Hur utses patrulledarna? Gör patrullerna det själva eller utser ni som ledare det? 

Vilka för- och nackdelar finns med respektive modell? 
• Hur ska vi jobba med ledarskapet under och mellan förträffar? 
• Hur ska vi jobba med ledarskapet under jamboreen? 
 
Andra roller i patrullen 
Utöver ledarskap i patrullen kan ni även fundera på om ni vill ha fler roller i patrullerna 
under förträffar och/eller under resan. Naturligtvis blir även detta en form av ledarskap 
vilket möjliggör för fler att testa på det. 
 
Diskutera i ledarteamet: 
• Vilka roller ser ni som ledarteam kan vara bra om patrullerna har? 
• Hur kan ni hjälpa patrullerna att komma fram till vilka roller som de eventuellt 

tycker behövs och hur ska dessa utses? 
 
Den vuxne ledarens roll 
Även om ni är fyra vuxna ledare för en avdelning om 36 deltagare kan det vara bra om 
varje patrull har en ledare som är lite mer ansvarig för den. Utse därför en ledare som 
kontaktperson och ansvarig ledare till respektive patrull. 
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3. Patrulluppdrag 
Innan hemresan från första avdelningsförträffen ska patrullerna ha kommit överens 
om ett eller flera fokusområden som de vill fördjupa sig inom och ha valt målspår som 
patrulluppdraget ska kopplas till. På förträffen kan patrullerna planera vad de vill göra 
för att fördjupa sig i ämnet och planera hur de tänkt genomföra patrulluppdraget. Om det 
inte hinns med under förträffen ska patrullerna redovisa för er ledare när de har tänkt 
ses eller höras för att planera sitt uppdrag.  
 
Fokusområden att välja mellan: 
• Demokrati 
• Påverkan  
• Fred 
• Information och källkritik  
 
Patrulluppdragen ska även ta avstamp i ett eller flera av följande målspår: 
• Förståelse för omvärlden 
• Aktiv i samhället 
• Egna värderingar 
• Självinsikt och självkänsla 
• Kritiskt tänkande 
 
Tanken är att patrullerna själva ska bestämma ämne och planera uppdraget, men 
förutsättningarna, förmågan och vanan att planera egna aktiviteter kommer att variera 
mellan deltagare och patruller. Det är därför bra om ni ledare funderar på hur ni bäst 
kan stötta patrullerna i deras planering och genomförande. För patruller som behöver 
lite extra stöttning kan det vara bra att ni ledare har några exempel på patrulluppdrag för 
att ge dem lite inspiration, det kan exempelvis vara: 
 
• Hitta en utställning på ett museum att gå på som är kopplat till ämnet. Ta fram några 

fördjupningsfrågor att diskutera efter besöket.  
• Gör ett studiebesök på ett företag eller hos en förening som jobbar med ämnet.  
• Fördjupa sig inom ämnet och spela in en film. Fundera på vad filmen ska syfta till och 

till vilken målgrupp filmen ska nå ut till.   
 
Ni kommer överens med patrullerna hur patrulluppdragen ska redovisas, det kan 
antingen redovisas enskilt till en ledare, till hela ledarteamet eller avdelningen under 
andra avdelningsförträffen. 

4. Trygghetsinformation, igenkänning och 
struktur – nycklar till framgång 
Genom att ha samlingar i samma format skapar ni igenkänning, struktur, förutsägbarhet 
och trygghet, för alla men speciellt för de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF) som till exempel ADHD och olika autismdiagnoser. Tänk på att hålla samlingar 
korta och med nödvändig information, inte för mycket men inte heller med för lite. I 
detaljplaneringen för avdelningsförträff 1 hittar ni förslag på upplägg för morgon- och 
kvällssamlingar inom ledarteamet och för avdelningen.  
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Utöver samlingar bör ni alltid ha en informationstavla där ni sätter upp viktiga hållpunkter, 
tider samt information om vad som ska hända. Denna skapar också trygghet och 
dessutom slipper ni många frågor från scouterna.  
 
Ni kan tydliggöra strukturen vid informationsdelning och samlingar genom att använda 
er av bildstöd och de sju frågorna. Ni hittar mer information om detta och ännu fler tips 
i kursen Anpassat ledarskap. Vill ni läsa mer om NPF-diagnoser finns information på 
Riksförbundet Attentions hemsida: https://attention.se/npf/  
 

5. Planeringsträff i ledarpatrullen 
Utöver att bestämma det rent praktiska som exempelvis datum, inkvartering och mat så 
behöver ni i ledarteamet förbereda uppgifter och diskutera igenom olika saker under ett 
eller flera egna planeringsmöten.  
 
Några saker som ni tillsammans behöver förbereda: 
• Gå igenom den information ni fått från kontingentledningen 
• Läs igenom utbildningsmaterialet och se över de olika kurspassen. Vem gör vad och 

hur mycket ytterligare detaljer behöver ni tillföra? 
• Vad behöver förberedas kring patrulluppdragen och vem gör vad? 
• Dela in avdelningen i 4 grupper 
• Kvällsaktiviteter? Vilka aktiviteter och vem gör vad? 
• Bekanta er med Discord (plattform för kommunikation med CMT, inom avdelningen 

och inom patrullerna)  
 
Några saker som ni tillsammans behöver diskutera och bestämma:  
• Datum för båda avdelningsförträffarna 
• Datum, form och kontinuitet för ledarpatrullmöten 
• Roller och ledarskap i patrullerna. Hur vill ni göra i er avdelning? 
• Hur ska ni stötta patrullerna i planering och genomförande av patrulluppdragen? 
• Hur redovisas patrulluppdragen? 
• Plattform för kommunikation med vårdnadshavare 
 
Det finns några saker som ni kan behöva ha koll på tidigt:  
• Nytt pass tar tid att få! Säkerställ tidigt att avdelningen har giltiga pass 
• Vaccinering behöver ske över tid. Vissa kan behöva börja redan i år för att hinna få 

alla de vaccinationer de behöver 
• För vissa läkemedel behövs tillstånd för att få föras in i landet. Det är viktigt att de i 

er avdelning som är berörda är medvetna om detta i god tid 
 
Som stöd i ert uppdrag finns det information, instruktioner, utbildningsmaterial och 
mallar för dokument och presentationer. Ni hittar dem på hemsidan och via länkar på 
Discord. 

https://attention.se/npf/


7

6. Information skapar trygghet – träff för 
vårdnadshavare 
Trygghet är viktigt för alla, inte minst för vårdnadshavare. Det kan vi skapa genom att 
berätta för dem vad deras ungdomar kommer få uppleva, att hålla dem uppdaterade 
med ny information, ge dem möjlighet att ställa frågor och genom att få en bild av er 
ledare. Ofta har vårdnadshavare egna frågor och farhågor som skiljer sig från deltagnas, 
de kanske aldrig själva varit på en världsscoutjamboree eller ens varit scouter. Därför är 
det bra att ni vid ett par tillfällen har informationsträffar för vårdnadshavare.  
 
Exempel på saker att ta upp: 
• Vilka ni ledare är och er kontaktinfo 
• Hur ser året fram tills vi åker iväg till Korea ut 
• Praktisk info om förträffar 
• Intyg och pass 
• Vaccinationer och mediciner 
• Rundresa 
• Jamboreelägret 
• Packning och bra saker att införskaffa 

7. Planering av andra avdelningsförträff 
Under denna träff är tanken att ni ger er ut på hajk tillsammans. Ni kommer då att lära 
känna varandra under lite mer fysisk ansträngning. Det är bra om scouterna är delaktiga 
i planeringen genom att till exempel ansvara för att få med patrullens gemensamma 
material (kök, tält/vindskydd) eller att tillsammans med ledare planera/inhandla maten.  
 
Mer information om upplägg och tips inför planering av denna avdelningsförträff kommer 
i samband med andra ledarförträffen. Men, bestäm datum redan nu! Även om andra 
avdelningsförträffen känns långt borta är det viktigt att gå ut med datum till deltagarna i 
god tid. Ett tips är att om ni vill ha gott om tid på er att jobba i avdelningen och patrullerna 
försök då att boka in Kristi Himmelfärdshelgen. 

8. Frågor kring utbildningsupplägg 
och material 
Har du frågor eller funderingar om utbildningens upplägg, innehåll eller material kan du 
mejla dem till wsj2023@scouterna.se.  
 
Lycka till, nu börjar er avdelnings gemensamma resa! Vi ser fram emot att höra hur det 
går för er på detta äventyr.

mailto:wsj2023%40scouterna.se?subject=

