
Ta kontakt med er avdelning   
Nu är det dags att ta kontakt med er avdelning, de scouter som ni 
ska genomföra detta äventyr tillsammans med. Scouterna har fått 
ett antagningsbesked, och de och deras vårdnadshavare har fått 
veta att ni kommer ta kontakt, i övrigt är er kontakt deras första 
stora steg in på vägen mot Korea 2023. Det är såklart därför viktigt 
att det blir en bra, inspirerande och trygg första kontakt.  

Om ni kontaktar dem via mejl, telefon eller sms väljer ni själva i ert ledarteam. Det kan 
dock vara bra att tänka på att alla inte är bekväma med att svara på okända nummer, så 
vill ni ringa kan det vara en bra idé att föregå samtalet med till exempel ett sms.  

När en första kontakt är tagen med er avdelning är målet att få in dem alla i vårt 
kommunikationsverktyg Discord. Det är därigenom all löpande kontakt mellan ledare-
deltagare kommer ske under året och även på plats i Korea. 

Listan med kontaktuppgifter till er avdelning hittar ni i SharePoint med er scouterna-
inloggning. Det finns också en länk till listan i Discord som ni alla fått tillgång till. 

Till er hjälp både i kontakten med era deltagare och era förträffar finns det fyra delar: 

- Välkommen som ledare i svenska kontingenten  
För att hålla ihop kontingenten, ge alla scouter en likvärdig upplevelse samt skapa ett 
mervärde och lärdomar utöver en vanlig resa så är det viktigt att ni som ledare har satt 
er in i projektets tema och program, det får ni hjälp med här. 

- Praktisk information inför avdelningsförträff 1  
Här hittar ni konkreta förslag på vad ni kan göra på era förträffar. Den här handboken 
finns som stöd och inspiration och ni väljer hur mycket eller lite ni vill använda er av den. 

- Redo för Jamboree – kursplan med lärandemål + handledning 
Vi har tillsammans med Scouternas Folkhögskola tagit fram ett utbildningsmaterial ni 
kan använda er av under era förträffar för att utbilda era scouter inför att delta på en 
jamboree.  

Ni har alla ett gäng otroligt peppade scouter där ute som längtar efter att få börja sin 
resa, och det är ni som leder dem mot sitt livs största äventyr. Lycka till!


