
 

 
Verksamhetsplan 2018 - Flyinge Scoutkår 

 

Avdelningar: 

·  Spårarna: Under vårterminen ska Spårarna ha möten enligt ett “Jorden Runt- tema”. 
En portal byggs och vi ska besöka olika länder med olika förutsättningar. Vi ska 
engagera oss för andra och få kunskaper om saker utanför vår scoutvärld. Under april 
kommer Spårarna bjudas in till att delta på kårläger och mot slutet av terminen 
kommer de äldsta i gruppen 3:or skolas in i Upptäckargruppen. Någon typ av 
sommaraktivitet kommer förmodligen genomföras. Till hösten ska Spårarna gå på 
hajk, detta ska försöka göras till en tradition.  

 

· Förstaklass scouting: Skall fortsätta träffas varannan söndag med scouter och föräldrar 
och göra små utflykter på scoutgården men även i skogen. Arbeta vidare att vissa 
grunderna i scoutingen och vad naturen kan ge.  

 

·  Upptäckarna: Kommer under vår- höst terminen att fortsätta arbeta med märket skapa 
och mat 2:an. Kommer även arbeta med temat “att vara en bra kompis” och temat 
“alla är vi olika”.  Under våren kommer det arrangera ett kårläger o under sommaren 
ett sommarläger där upptäckarna har möjlighet att delta.  

  

· Roverscouter: För tillfället är det inte så mycket aktivitet för RS-laget. Några 
engagerar sig i styrelsen och andra med planering av arrangemang.  

 

Utbildningar:  

 



· Trygga möten. Styrelsen har satt upp ett mål att samtliga som arbetar med barn i kåren 
ska genomföra utbildningen “Trygga möten”. (Webbutbildning). När det börjar nya 
ledare skall styrelsen/ ledarteamet hjälpa/vissa var hen skall hitta webbutbildningen 
samt finnas behjälplig och där för att reflektera och diskutera om den nya ledaren 
behöver det efter webbutbildningen. Diplomet skall skrivas ut och finnas nere på 
scoutgården. 

· Första hjälpen utbildning/HLR. Dessutom har styrelsen en önskan om att samtliga 
ledare/funktionärer i kåren ska genomgå denna utbildning.    

· Basutbildning ska erbjudas till nya ledare. 
· Vidare ledarkurser kommer också erbjudas till de som vill gå för att utvecklas i sitt 

ledarskap samt i planeringsarbetet inför mötena. En kurs som erbjuds är “Leda 
avdelning” som går under Scouternas folkhögskola.  

 

Övrigt: 

 

· Kårläger  
· St. Georgsfirande  
· Valborg i ”Grusan”, 30 april 
· Sommarläger  
· Ledaraktivitet 
· Gemensam avslutning  

 


