Vad är scouting?
Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr, gemenskap, internationella möten och
värdebaserat ledarskap. Vi kännetecknas av att vi har schyssta värderingar, att vi är
engagerade, kämpar för en bättre värld och har roligt tillsammans. Vår verksamhet bygger på den
värdegrund som du hittar i scoutmetoden, scoutlagen och scoutlöftet.

Scoutmetodens sju delar utvecklar unga
I Scouterna kan man göra nästan vad som helst. En filmkväll, paddling eller ett besök på tivoli är
scouting, när vi gör det på vårt sätt… med scoutmetoden! Metoden består av sju delar som alla bör
ingå i en scoutaktivitet.

Scoutlag och scoutlöfte
Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som
alla scouter försöker leva upp till. Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i
olika sammanhang.

Patrullsystemet
Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär
sig scouterna att samarbeta, leda andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig
respektera sig själv och omgivningen.

Lära genom att göra - Learning by doing
Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör att scouterna hela tiden lär sig nya saker. Genom att
tänka igenom och diskutera vad som gått bra och vad som gått dåligt utvecklas scouternas kreativa förmåga
att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som de har nytta av resten av livet. Dessutom är det roligare att
få göra saker själv än att bara titta på.

Symboler och ceremonier
En viktig del i vår verksamhet handlar om att skapa andningshål där scouterna får tid för lugn och eftertanke.
Det kan till exempel vara att patrullen samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur deras dag har
varit. De här stunderna skapar tillhörighet, trygghet och gemenskap.

Friluftsliv
Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar
utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att vara ute lär sig scouterna också hur
viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

Lokalt och globalt samhällsengagemang
Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i samhället, både i området där vi bor och ute i
världen. Genom det lär sig scouterna kämpa för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och
mår bra.

Stödjande och lyssnande ledarskap
Scouterna finns till för och leds av unga med stöd av vuxna. Scoutledarnas roll är att alltid finnas till hands,
lyssna och stötta när det behövs. De ska skapa förutsättningar för och uppmuntra till utveckling och
engagemang.

Scoutlagen
1.

En scout söker sin tro och respekterar andras

2.

En scout är ärlig och pålitlig

3.

En scout är vänlig och hjälpsam

4.

En scout visar hänsyn och är en god kamrat

5.

En scout möter svårigheter med gott humör

6.

En scout lär känna och vårdar naturen

7.

En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Bävrarnas lag
Dela - dela med dig

Valspråk och lösen
Var redo! Alltid redo!

Scoutsången
Vi äro svenska scouter vi
och löftet som blev givet,
en vårdag brusande och fri,
står på vår panna skrivet.
För Gud, för kung och fosterland,
var än dig livet ställer,
var redo när det gäller,
med hjärta håg och hand
Var redo! Hör den stormens il
som genom världen skrider.
Håll spänd din sträng,
håll blank din pil,
nu är det knoppningstider.
Nu knyta vi vårt syskonband
i kärlek och i gamman
nu smida vi det samman
kring hela Sveriges land

Scouthälsningen
Scouthälsning görs genom att höger hands lillfinger böjs ned och tummen läggs över dess nagel. De övriga
fingrarna hålls sträckta och ihop. Handen hålls mot pannan så att en naturlig vinkel bildas. De tre
uppåtriktade fingrarna symboliserar tro, hjälpsamhet och att följa scoutlagen. Ringen, bildad av tummen och
lillfingret, symboliserar kamratkretsen runt jorden. Det kan också betyda att den starke beskyddar den svage.
Scouthälsning används:

när flaggan, vår egen eller något annat lands, hissas eller halas.

när man på uppmaningen ”Var redo” svarar ”Alltid redo”.
Scouttecken, som utförs som scouthälsing fast med höger hand i axelhöjd och de tre fingrarna rakt upp, görs
enligt internationell praxis vid scoutlöftets avläggande.

Scoutkåren
Scoutkåren är den lokala föreningen. Det är här den största delen av scoutverksamheten bedrivs.
En scoutkår kan variera i storlek. Svenska Scoutförbundets största kår har drygt 450 medlemmar.
En medelstor kår har dock mellan 50 och 100 medlemmar. Scoutkåren har en egen styrelse som
består av minst fem personer.
I varje scoutkår finns det olika avdelningar som är uppdelade i avdelningar efter scouternas åldrar. Hur

många avdelningar en kår har och hur de är uppdelade kan variera.
 8-9 år spårarscouter
 10-11 år upptäckarscouter
 12-14 år äventyrarscouter
 15-18 år utmanarscouter
 19-25 år roverscouter

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). I en patrull är det mellan fem och åtta medlemmar. I
patrullen får man som scout möjlighet att träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika
gamla.
De flesta scoutkårer har en egen scoutlokal där varje avdelning träffas en gång per vecka. På www.bliscout.nu
kan du hitta din närmsta scoutkår.

Scouthistoria
1907 samlade Robert Baden-Powell 21 pojkar till ett läger på Brownsea Island, utanför London.
Det var upptakten till scoutrörelsen, som idag har över 38 miljoner medlemmar i 200 länder.

Källa: http://www.ssf.scout.se/om-oss/vad-ar-scouting/

