Snabbfakta om scouting och Djursholms Scoutkår
Scouting med tre ord
Äventyr, friluftsliv och gemenskap
När får man börja i scouterna?
Alla som är 8 år eller går i 2:an i lågstadiet kan börja. Givetvis kan man också börja i
scouterna om man är äldre än så.
Hur gör man för att börja i scouterna?
Man skriver upp sig på intresseanmälningslistan eller mejlar till
medlemsfogde@djursholmsscoutkar.se och tas därmed upp i vår kö. Sen får man
en inbjudan till ett prova-på-scoutmöte i samband med skolstarten i augusti. Under
prova-på-scoutmötet kan man göra en definitiv anmälan.
Kan man få förtur i kön?
Vi kör med först-till-kvarn. Vi ger förtur till de barn vars föräldrar kan hjälpa till
under sitt barns scoutmöten eller med punktinsatser då och då. OBS man behöver inte
kunna något om knopar eller scouting för att kunna vara med och hjälpa till.
Är Djursholms Scoukår sjöscouter eller landscouter?
Vi är både och. Under vinterhalvåret sysslar vi med ”landscouting” och under maj
resp sep månad seglar vi med våra två segeljollar. Kåren letar efter fler segelbåtar till
verksamheten.
Vad gör man i scouterna?
Scouting är först och främst roliga upplevelser (hajker, sommarläger och
scoutmöten) och en härlig gemenskap. Många barn får vänner från andra klasser
och andra skolor. I scouterna lär man sig en mängd praktiska saker som eldning,
surrning, segling, packa sin ryggsäck, enklare sjukvård, läsa karta etc. Dessutom
tränas barnen i att samarbeta i en grupp, ta eget ansvar, vara en bra kompis och att
tänka på andra människor utöver dem själva.
Är det bara lek och skoj eller finns det en metodik?
Scouterna arbetar efter 14 olika målspår som ska utveckla scouterna utifrån sina
egna förutsättningar inom de olika åldersgrupperna. Som verktyg använder man de
sju Scoutmetoderna: patrullsystemet, scoutlag och scoutlöfte, learning by doing,
symboliskt ramverk, , lokalt och globalt samhällsengagemang, stödjande och
lyssnande ledarskap samt friluftsliv.

När är det scoutmöte för mitt barn?
 I klass 2-3 går man antingen på avdelningen Sjöfåglarna eller Vildfåglarna.
Sjöfåglarna träffas tisdagar kl 18.30-20.00 och Vildfåglarna träffas på onsdagar kl
18.30 -20.00
 I klass 4-5 går man på avdelningen Rovfåglarna eller Idun och träffas tisdagar kl
18.45 – 20.15 respektive torsdagar kl. 18.30 – 20.00.
 I klass 6-8 går man på avdelningen Spejarna och träffas måndagar kl 18.45 – 20.45
 I klass 9 och uppåt blir man Utmanarscout och bestämmer själv när man ses, den
nuvarande gruppen ses på måndagskvällar
Var hålls mötena?
Scoutstugan ligger vid Ranängens båtvara och segelklubb. Där har vi även våra
jollar (en Tvårkrona och en Trissjolle). Vissa möten hålls även i Altorpskogen.
Vad kostar det att vara scout?
Medlemsavgiften är 550 kr per termin och då ingår försäkring och scouternas egen
tidning. Kostnader för hajker och läger tillkommer.
Vad krävs det för utrustning för att börja i scouterna?
En scoutskjorta och scouthalsduk som kan köpas på www.scoutshop.se, ca 350 kr.
För att vara med på hajk så behöver man en ryggsäck, sovsäck, liggunderlag samt
ordentliga skor.
Behöver man göra något som förälder? Skjutsa eller stå i en cafeteria etc?
Scouting är helt igenom en ideell organisation. Därför behöver ledarna lite
avlastning med olika uppgifter så att de kan koncentrera sig på att göra en bra
verksamhet för barnen. Som förälder förväntas man hjälpa till under några timmar
per termin. Man väljer själv om man vill hjälpa till med att vårda båtar, hjälpa till vid
sjösättningen, hjälpa till vid fixardag i stugan, delta under rekryteringsaktiviteter
etc. På www.djursholm.scout.se finns ett formulär som du som förälder kan fylla i.
På Sjöfåglarna och Vildfåglarna (barn i åk 2-3) deltar föräldrar under mötena för att
stötta ledarna och bidra till en bra, rolig och säker scouting för barnen.
Mer information om scouterna
Scoutings idé och värderingar finns bra beskrivna på www.scouterna.se. För mer
info om Djursholms Scoutkår kan man läsa vidare på www.djursholm.scout.se eller
ringa kårchef Jacob Skogsborg på 070-240 30 38.

