
Workshops och programpass 
under DJ22
Tider, platser och beskrivningar

Sidorna 2-4: Översikt workshops och programpass

Sidorna 5-7: Beskrivningar över passen

Sidan 8: Beskrivning av Sensus vandringar

Sidan 9: Vad händer i Folkhögskolans utställningsmonter?

Obs! Schemat är preliminärt och kan komma att ändras innan eller under helgen. 



Programpass översikt 

Under hela helgen

• Ung i Norden (Har ett eget schema men kommer gästa pass under demokratijamboree också)

• Hållbarhetsstuga med Sensus (i Sensus utställningsmonter på plan 5)

• Scoutshop (Mezzaninen)

• Roverforum- Extra mycket aktiviteter för roverscouter

Fredag

• 18.00 – 22.45 Kvällshäng i Puben vid Rotundan. Café, brädspel och massor av härliga samtal!

• 19.00–21.00 Equmeniasamling (Spelbomskan)

• 21.00–23.00 Demokratiskola (Bergsmannen)

Hela helgen:

Spela brädspel utanför 

Akademibokhandeln, 

en trappa ner från 

Påverkanstorget. 

Fredag 19 - 22

Lördag 10 – 00

Söndag 10 – 15



LÖRDAG - Programpass översikt

• Cirka 10.00 Roverforum (Hörsalen, Aula Magna)

• 10.30–11.00 Stärk psykisk hälsa för barn och unga i 
Scouterna (Polstjärnan)

• 10.30–11.15 Eldstaden – för hållbart ideellt engagemang (Mimer)

• 10.30–11.20 Vad tycker allmänheten om Scouterna och hur påverkar det 
vår kommunikation? (Spelbomskan)

• 10.30–11.30 Ta dig ut på äventyr med Scouternas 
arrangemang (Bergsmannen)

• 10.30–12.00 Första hjälpen utbildningar för barn och 
ungdomsledare (samling i cafét i Puben vid Rotundan)

• 10.30–12.00 Squid Game: Ungas påverkansmöjligheter i internationella 
frågor (Reinholdsalen, Juristernas hus)

• 10.30–12.00 Kunskap och erfarenhetsutbyte 
kring projektansökningar (Punchverandan)

• 10.30-14.00 Utflykt med Sensus till Stockholmsbuddistcenter med 
meditationskurs (Samling utanför Juristernas hus)

• 10.30-14.00 Vandring med Sensus: Ledarskap i rörelse (Samling utanför 
Juristernas hus)

• 11.00–12.00 Trygga Barnen (Wallenbergssalen, Juristernas hus)

• 11.30–12.15 Scouternas nystartssatsning (Spelbomskan)

• 13.00–13.45 Träff  för HUB:ar (Polstjärnan)

• 13.00–14.00 Bli utbildare! (Mimer)

• 14.00–15.30 mensen.se (Polstjärnan)

• 14.30–15.30 Projektledning IST WSJ (Mimer)

• 15.00–16.00 Diskrimineringsworkshop (Restaurangen)

• 15.45–16.45 Barnkonventionen – hur berör den mig som 
scoutledare (Polstjärnan)

• 16.00–17.00 Civilkurageworkshop (Restaurangen)

• 16.00–17.00 Meningen med mig (Mimer)

• 16.00-17.00 Information och inspiration för dem som är nyfikna på 
WSJ Sydkorea (Klassrum 1 – C497)

• 17.15–18.00 Stegring med Program (Mimer)

• 17.30-18.00 Dansa Bhangra! (Reinholdsalen, Juristernas hus)

• 18.00–00.00 Kvällshäng för alla samt mötesplats för Roverforum (Hela 
plan 7 samt café i Puben och brädspel nedanför Påverkanstorget)

• 21.00 – 00.00 Drop-in silent disco för Roverscouter, andra 
deltagare/ombud är välkomna om det finns platser kvar 
(Bergsmannen)

Hela helgen:

Spela brädspel utanför 

Akademibokhandeln, 

en trappa ner från 

Påverkanstorget. 

Fredag 19 - 22

Lördag 10 – 00

Söndag 10 – 15



SÖNDAG - Programpass översikt

• 09.00-10.00 Prova på en scoututbildning (Bergsmannen)

• 09.30-10.30 Azimuth (Spelbomskan)

• 10.00-11.00 Trygghet på nätet (Mimer)

• 10.00-12.00 Framtidens roverscouting (Puben vid Rotundan)

• 10.30-11.15 SOWA – Scouts of the World Award (Polstjärnan)

• 10.30-11.30 Bättre samarbete (Bergsmannen)

• 13.00–14.00 Kreativ terminsplanering (Polstjärnan)

Hela helgen:

Spela brädspel utanför 

Akademibokhandeln, 

en trappa ner från 

Påverkanstorget. 

Fredag 19 - 22

Lördag 10 – 00

Söndag 10 – 15



LÖRDAG FÖRMIDDAG - Programpass Demokratijamboree 2022

10.30-11.20
Lokal: Spelbomskan

Arrangör: Scouterna

Vad tycker allmänheten 

om Scouterna?

Scouternas 

kommunikationsavdelning 

presenterar nya undersökningar 

som visar vad folk tänker om 

Scouterna. Dessa ligger till grund 

för utvecklingen av Scouternas 

nya kommunikationsstrategi som 

ska hjälpa oss att nå våra 

tillväxtmål.

10.30-11.15
Lokal: Mimer

Arrangör: Scouterna

Eldstaden

All scouting bygger på ideellt 

engagemang. När du har roligt, 

mår bra och utvecklas kommer 

det att sprida sig vidare. 

Välkommen till Eldstaden –

platsen där du som är ideellt 

engagerad kan få inspiration, stöd 

och verktyg för att göra ditt 

engagemang enklare, roligare och 

mer hållbart.

10.30-11.00
Lokal: Polstjärnan

Arrangör: Scouterna

Stärk psykisk hälsa för 

unga i Scouterna

Scouterna driver en satsning för 

att stärka barn och ungas psykiska 

hälsa. På det här passet får du 

veta på vilket sätt samt kika på 

den digitala plattform som tagits 

fram!

10.30-11.20
Lokal: Bergsmannen

Arrangör: Scouterna

Ta dig ut på äventyr med 

Scouternas 

arrangemang

Äventyret är runt hörnet - häng 

med! Vilka arrangemang finns och 

vilka tycker du saknas?

10.30-12.00
Lokal: Samling i caféet i Puben

Arrangör: Sensus

Första hjälpen
Denna kurs förmedlar kunskap 

och färdigheter som krävs för att 

genomföra HLR på rätt 

sätt. Max 6 deltagare10.30-12.00
Lokal: Reinholdsalen

Arrangör: KFUM Sverige

Squid Game: Ungas 

påverkansmöjligheter i 

internationella frågor
Hur tycker du att Sverige borde 

arbeta i internationella frågor och 

hållbar utveckling? Vilka globala 

frågor tycker du är viktigast? I 

denna interaktiva workshop får 

du leka och samtidigt göra din 

röst hörd i internationella och 

globala hållbarhetsfrågor. Are you

ready to play?

10.30-12.00
Lokal: Punchverandan, Juristernas

Hus, separat ingång till höger om 

byggnaden, utomhustrappa, vån 1.

Arrangör: Sensus

Projektansökningar

Mats Åkerström, mycket erfaren i 

att få igenom och genomföra 

idéburna projektansökningar, 

delar med sig av sina erfarenheter 

och svarar på frågor. Mats har ett 

stort antal projekt från EU, 

Arvsfond, Portkodslotteriet, 

Regioner och Kommuner m.fl. 

bakom sig.

11.30-12.15
Lokal: Spelbomskan

Arrangör: Scouterna

Scouternas 

nystartssatsning

Vi vill ge fler barn och unga 

möjligheten att delta i scouting. 

Under den här passet presenterar 

vi det fokuserade projektet kring 

att starta ny verksamhet och 

bjuder in till diskussion hur vi 

som gemensam rörelse kan nå 

vårt mål - att bli 100 000 scouter 

till 2025.

11.00-12.00
Lokal: Wallenbergssalen

Arrangör: Trygga Barnen

Trygga Barnen
Ungefär vart femte barn i Sverige, 

omkring 430 000 barn, har någon 

gång under uppväxten minst en 

förälder med alkoholproblem. 

Välkommen på föreläsning om 

hur du som ledare kan upptäcka 

och agera när barn far illa av 

vuxnas alkoholkonsumtion. Bli en 

trygg vuxen som barn kan lita på.

Cirka 10.00
Lokal: Hörsalen, Aula Magna

Arrangör: Programgruppen

Roverforum

Samlingsträff för Roverscouter

Vandringar 10.30 – 14.00 

1. Stockholms buddistcenter

2. Ledarskap i rörelse

(läs mer på sidan 8) 

Samling utanför Juristernas hus

Hela helgen:
Hållbarhetsstuga med Sensus:

I Sensus monter på plan 5



LÖRDAG EFTERMIDDAG - Programpass Demokratijamboree 2022
15.45-16.45
Lokal: Polstjärnan

Barnkonventionen - hur 

berör den mig som 

scoutledare.

Mer info kommer.

13.00-14.00
Lokal: Mimer

Arrangör: Scouternas Folkhögskola

Bli utbildare

13.00-13.45
Lokal: Polstjärnan

Arrangör: Scouterna

Vad är Scouternas 

HUBar?

Träff för erfarenhetsutbyte och 

tankar för distrikt och andra som 

är nyfikna och intresserade att 

vara en del av en hub. Hub, eller 

distriktskår, är en metod för att 

starta fler scoutverksamheter och 

sänka trösklarna för nya 

engagerade vuxna.

14.00-15.30
Lokal: Polstjärnan

Arrangör: mensen.se

mensen.se

Viktiga vuxna måste vara 

menskompetenta! Sanna från 

MENSEN håller workshop om 

hur du kan tänka för att barn och 

unga ska vara trygga i 

scoutverksamheten - oberoende 

av allt det där trasslet som 

kommer med puberteten.

14.30-15.30
Lokal: Mimer

Arrangör: Scouternas Folkhögskola

Seminarium IST på 

WSJ23 (projektledning)

En träff för alla som går 

Projektledningskursen IST och 

ska åka på WSJ 2023 nästa 

sommar. Vi ses live och digitalt på 

samma gång!

15.00-16.00
Lokal: Restaurangen

Arrangör: Sensus

Workshop om 

diskriminering

Diskriminering: vilket skydd har 

jag? Visste du att en 

antidiskrimineringsbyrå (som vi) 

kan hjälpa dig kostnadsfritt om du 

har utsatts för diskriminering? En 

kort grundläggande introduktion 

om diskriminering där du får veta 

mer om vad diskriminering är, 

vem som skyddas, hur skyddet ser 

ut och vart du kan vända dig

16.00-17.00
Lokal: Restaurangen

Arrangör: Sensus

Civilkurage
Lär dig att ingripa vid och avbryta 

kränkningar. Tillsammans med 

utbildad tränare får du öva och 

experimentera med olika 

ingripandetekniker i hur du kan 

ingripa i situationer präglade av 

maktmissbruk, orättvisa och 

kränkningar. I träningen övar vi 

på realistiska situationer som kan 

uppstå i vardagen. Genom träning 

utvecklar du en kortare 

reaktionsförmåga, lär dig 

bemästra olika typer av tekniker 

och blir därmed rustad att ingripa 

i flera olika typer av situationer. 

Träning ger färdighet.

Kom och lyssna på hur du kan 

bidra till rörelsen genom att bli 

utbildare på en av Scouternas 

Folkhögskolas utbildningar. För 

sig som är nyfiken på hur man blir 

utbildare och vad det innebär.

17.15-18.00
Lokal: Mimer

Arrangör: Scouterna

Stegring med Program

Välkommen att vara med, ge 

input och diskutera stegring inom 

programmet!

17.30-18.00
Lokal: Reinholdsalen

Arrangör: Sensus

Dansa Bhangra!

Fartfylld dans med musik från 

Indien. Garanterat roligt! Alla 

KAN och FÅR följa med efter 

EGEN förmåga! Ett perfekt 

tillfälle att uppleva något nytt som 

kommer göra er varma, glada och 

få igång kroppen innan middagen 

och kvällen.

16.00-17.00
Lokal: Klassrum 1 – C497

Arrangör: Scouterna

Världsscoutjamboreen i 

Sydkorea 2023
Information och inspiration för 

de som vill veta mer inför nästa 

sommars största äventyr. Alla är 

välkomna!

16.00-17.00
Lokal: Mimer

Arrangör: Scouterna

Meningen med mig

Meningen med mig är ett 

meningsskapande material  för 

13-18 år som handlar om att prata 

om känslor, mående och mening i 

livet. Välkommen att  prova delar 

av materialet på detta pass! 

21.00 – 00.00:

Drop-in Silent disco i 

Bergsmannen för Roverscouter 

(andra deltagare är välkomna 

om det finns platser kvar)

Kvällshäng!

Puben vid Rotundan med 

häng och café, och på plan 7. 

Brädspel en trappa ner från 

Påverkanstorget.



SÖNDAG - Programpass Demokratijamboree 2022

10.30-11.30
Lokal: Bergsmannen

Arrangör: Scouterna

Bättre samarbete

Det ska vara enkelt och roligt att 

vara scoutledare! För att trivas 

med ledaruppdraget behöver 

teamet samarbeta, stötta och 

peppa varandra. Här får vi chans 

att bolla bra knep och verktyg för 

bättre och roligare samarbete i 

ledarteamet. Att ha tydliga 

uppdrag och inte prioritera bort 

att lära känna varandra, bygga tillit 

och ha roligt tillsammans är några 

exempel som gör att ledare trivs, 

stannar längre och undviker 

onödiga konflikter.

9.00-10.00
Lokal: Bergsmannen

Arrangör: Scouternas Folkhögskola

Prova på en 

Scoututbildning

9.30-10.30
Lokal: Spelbomskan

Arrangör: Scouterna

Azimuth - din länk till 

scouting i Europa

Azimuth - länk till scouting i 

Europa, ditt utlandsäventyr. Möt 

scoutkompisar via Azimuth, en 

plattform för internationella 

scoutkontakter.

10.00-11.00
Lokal: Mimer

Arrangör: Ecpat

Trygghet på nätet

Under hösten lanserar ECPAT 

vårt nya stöd för vuxna i barns 

närhet, ECPAT Vuxenstöd. 

ECPAT delar med sig av vad barn 

önskar av en trygg vuxen och hur 

vuxna kan hjälpa till att hålla barn 

trygga på nätet.

10.30-11.15
Lokal: Polstjärnan

Arrangör: Scouterna 

SOWA - Scouts of the 

World Award

Vill du förändra världen? Gör ett 

SOWA-projekt där du förändrar 

världen!

13.00-14.00
Lokal: Polstjärnan

Arrangör: Scouterna 

Kreativ terminsplanering

En workshop med nytt och roligt 

material för att utveckla er 

terminsplanering

Är det skillnad på reflektion och 

utvärdering? Och vad är vad? Få 

tips på olika metoder att använda 

vid olika tillfällen. Vi presenterar 

innehåll och delar från 

utbildningarna för scoutledare 

inom ramverket Ledarskapsön.

10.00-12.00
Lokal: Puben vid Rotundan

Arrangör: Scouterna

Framtidens Roverscouting

För dig som är roverscout: Under 

två timmar får du vara med och 

tycka till om hur det är att vara 

roverscout idag och vad det kan 

bli i framtiden. Berätta vad du vill 

se på framtida arrangemang och 

hör om hur du kan vara med och 

skapa förutsättningar för mer 

roverscouting runt om i landet!

Hela helgen:

Spela brädspel utanför 

Akademibokhandeln, en 

trappa ner från 

Påverkanstorget. 

Fredag 19 - 22

Lördag 10 – 00

Söndag 10 – 15



Info om Sensus vandringar

10.30 – 14.00 Ledarskap i rörelse

Ett vandrande pass om ledarskap där du får möjlighet att enskilt och med 
andra reflektera över dig själv som ledare, gruppmedlem och människa. Vi 
varvar vandring, samtal i mindre grupper, egen reflektion i tystnad, övningar 
och teoriinspel.

Några teman vi berör:

• Inåt- Vi tittar på oss själva och på varför vi är ledare. Vad som är våra 
drivkrafter och behov och vad vi får ut av det.

• Utåt – Vi tittar på samspelet med människor och hur vi kan bidra till att 
skapa grupper med ett gott samarbete, inkludering, öppenhet och tillit.

Gruppen kommer vandra ut i nationalstadsparken Norra Djurgården. 
Vandringen sker längs med äng, skog, klippor sjö och hav (3-4km totalt). Vi 
ordnar så att en enklare lunch tas med från Aula Magna. Vi äter den under 
tak i parken.

10.30 – 14.00 Stockholms buddistcenter

Följ med Sensus till Stockholmsbuddistcenter, med meditationskurs på plats. 

Inspireras av mångfalden i ditt demokratiska synsätt. Människors 

värderingar, normer och syn på samhället påverkas av den religion du valt 

eller växt upp i. Att lära känna en annan religion skapar förståelse för olika 

grupper i samhället och inspirerar till nya tankar och synsätt på sig själv och 

sin omvärld.

Vi börjar med resa med tunnelbanan till Zinkensdamm, inga byten och cirka 

17 minuter. Under resan kommer deltagarna få reflektionsfrågor kring 

demokrati och religion att fundera på. Vi ordnar så att en enklare lunch tas 

med från Aula Magna. 



Vad händer i Scouternas Folkhögskolas utställning?

LÖRDAG
10.30 - 10.50 Vad är Ledarskapsön?

11.00 - 11.20 Nylansering av utbildningarna Styrelseprogrammet och Ledarskap för hållbarhet. Kom 

och fira folkhögskolans två yngsta profilutbildningar, mingla och hör vad som händer i 

vår! Vi bjuder på alkoholfritt bubbel och snacks.

11.30 - 11.50 Kompassrosen - Så gör du som ung ledare under 25 år för att få ett stipendium på 

50 000 kronor för ett modigt, omtänksamt och handlingskraftigt ledarskap! Kom och 

möt en Kompassrosstipendiat.

13.10 - 13.30 Quiz - Hitta din utbildning!

14.20 - 14.50 Prova på utbildningen Värdebaserat ledarskap

15:00 - 15:30 Utbildarmingel - för dig som är utbildare

16.00 - 16.45 TG-träff  - för dig som gått utbildningen Treklöver-Gilwell

SÖNDAG
10:30  -10:50 Vad är Ledarskapsön?

11.00 - 11.20 Quiz - Hitta din utbildning!

11:30 - 11:50 Om Friluftsledarkurser

Programpunkter i Samtalsgläntan 
Samtalsgläntan är en del av Scouternas folkhögskolas utställning på Demokratijamboree 2022. Här möts utbildare, scouter, kursvecklare 

och andra intresserade av folkhögskolans utbildningar. Här ryms även Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap som bland annat stöttar 

utbildningen Värdebaserat ledarskap. Passa på att lyssna in vad som händer på folkhögskolan och ta del av de senaste nyheterna.


