
Riktlinje kring tillgängliga arrangemang

Förutom aktiviteter på lokal nivå ges också möjlighet inom Scouterna att delta på nationella och

internationella arrangemang. I samband med att intresset för att delta på arrangemang har ökat har

ett behov av att tydliggöra vad som krävs av deltagaren för att kunna delta uppkommit. Som en

reaktion på detta behandlades motionen Scouting för alla i praktiken på Demokratijamboreen 2020.

En arbetsgrupp har undersökt vad som görs idag inom samtliga av Scouternas nationella och

internationella arrangemang och jamboreer samt tagit fram riktlinjer kring hur anpassningar av

arrangemang bör göras för att ge fler barn och ungdomar med särskilda behov och förutsättningar

möjlighet att delta.

Krav, anpassningar och  

tillgänglighet
Inom Scouterna finns mängder av olika 

arrangemang och målet är att det ska finnas 

något för alla, detta innebär inte att alla 

kommer kunna följa med på allt. 

För att tydliggöra vad som krävs för att 

delta på ett arrangemang har vi tagit 

fram en skala som grafiskt visar bland 

annat hur fysiskt och psykiskt krävande 

ett arrangemang är. 

Arrangörernas och ledarnas 

förutsättningar avgör vilka anpassningar 

som är möjliga. 

För att skapa så goda förutsättningar som 

möjligt utbildas alla ledare för Scouternas 

Arrangemang och Världsscoutjamboreer i 

bland annat Anpassat Ledarskap. 

Anpassning får inte ske på bekostnad av 

upplevelsen för övriga deltagare. En 

anpassning för att en specifik individ ska 

kunna följa med får inte gå ut över eller 

riskera att skada upplevelsen för övriga 

deltagare eller det ideella engagemanget. 

Principer för urval av deltagare till 

Scouternas Arrangemang
Olika arrangemang ställer olika krav på 

deltagare, urval av deltagare från de som 

uppfyller kraven inom Scouternas 

Arrangemang görs enligt följande principer:

• Ålder (för arrangemang som har en övre 

åldersgräns)

• Mångfald med avseende på kön, geografi 

och organisatorisk tillhörighet

• Slumpmässigt urval

Principer för urval av deltagare till 

Världsscoutjamboreer
För att söka till en världsscoutjamboree 

behöver vissa kriterier vara uppfyllda (se länk 

nedan). Om antalet sökande är fler än antalet 

platser används följande principer för urval:

• Mångfald med avseende på kön, geografi 

och organisatorisk tillhörighet utifrån 

fördelning hos de som ansökt

• Slumpmässigt urval

Länkar där du kan läsa mer

• Tillgänglighet på nationella jamboreer

• Kriterier för att ansöka till WSJ23 – Scouterna

• Utbildningar som används för att ge arrangörer och ledare förutsättningar för att tillgängliggöra 

sina arrangemang 

• Scouternas Arrangemang

https://apiscouternase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/05/Tillganglighet-pa-Scouternas-nationella-jamboreer.pdf
https://www.scouterna.se/wsj23-sydkorea/ansokan-varldsscoutjamboreen-2023/kriterier-for-att-ansoka-till-wsj23/
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/scoututbildningar/
https://www.scouterna.se/aventyr-och-lager/scouternas-arrangemang/

