Aktivitetspaket
Nyanlända i Sverige

Tillsammans kan vi skapa en
trygg och rolig fritid för alla
barn och unga.

S

couterna finns överallt; från storstad till landsbygd, från små städer till stora byar, i Sverige
och i resten av världen. Det finns över 50 miljoner scouter över hela världen den som varje
vecka arbetar för att barn ska få uppleva äventyr och få kompisar. Som scout är du en del
av vår gemensamma världsrörelse och allt vad det innebär; möten och utbyten, kompisar
och äventyr, engagemang och erfarenheter.

Under hösten 2015 lanserade Scouterna ett aktivitetspaket som stöd för scoutkårer att möta
människor på flykt. Många kårer har valt att engagera sig i olika insatser, allt från att hjälpa flyktingar
genom enskilda insatser (som t.ex. att låta flyktingar övernatta i scoutlokalen en natt, eller samla
in pengar till Röda Korsets arbete) till att aktivt arbeta med rekrytering och långsiktig integration av
nyanlända barn och unga i Scouterna. Det här aktivitetspaketet finns för att hjälpa scouter och
scoutkårer i det längre perspektivet.

HÄR GÅR VI IGENOM

FLER SKA FÅ UPPLEVA SCOUTING.

• Vad som redan görs i Scouterna
idag och varför vi gör det

Det finns tiotusentals människor i alla åldrar som nyligen anlänt till
Sverige, och som kommer att stanna hos oss. Därför vill vi visa att
Scouterna är en plats för alla barn och unga – oavsett om man har bott
i Sverige i hela sitt liv eller precis kommit hit. Ditt engagemang själv,
tillsammans med patrullen, kåren, distriktet, ledarlaget eller kompisarna kommer att leda till verklig skillnad för de nyanlända barn och
unga ni möter. Fler barn och unga ska
få uppleva äventyr och kompisar i
Scouterna. Fler ska få uppleva
scouting helt enkelt!

• Hur man kan tänka när man
planerar aktiviteter specifikt för
nyanlända och exempel på aktiviteter att göra tillsammans
• Hur vi kan arbeta med integration
på lång sikt i kåren, växa och
utvecklas tillsammans

SCOUTERNAS VÄRDERINGAR
& MÅNGFALDSARBETE

”

Scouterna ger barn och unga från alla
delar av samhället möjlighet att utvecklas
till sin fulla potential, i en trygg miljö
där alla får vara sig själva

”

–SCOUTERNAS UPPDRAG

VARFÖR ÄR VI ENGAGERADE I ATT TILLGÄNGLIGGÖRA SCOUTING FÖR FLER?
• Fler barn och unga får uppleva scouting
• Vi rekryterar och blir fler i kåren
• Barn och unga stärks och tar plats i Scouterna och i föreningslivet
• Nya erfarenheter, perspektiv och idéer stärker och utvecklar vår verksamhet
• Vi skapar möten mellan unga och vuxna som annars inte skett

HUR GÖR VI DET SOM ORGANISATION?
• METODUTVECKLAR OCH TAR FRAM STÖD TILL MEDLEMMAR – t.ex. detta aktivitetspaket
• GÖR SCOUTING PÅ OLIKA SÄTT – erbjuder olika former av scouting så att fler känner sig välkomna
i vår organisation
• PRATAR OM OCH REFLEKTERAR KRING FÖRDOMAR OCH NORMER – genom dialogträffar, workshops
och metodutveckling
• JOBBAR MED VÄRDEGRUND OCH VÄRDERINGAR – som scoutlag och scoutlöfte

SCOUTERNAS MÅNGFALDSARBETE HAR TRE FOKUSOMRÅDEN
SCOUTKÅRER
FLER
1. VÄLKOMNAR

NYA
SCOUTKÅRER
2. STARTA

NYANLÄNDA
3. VÄLKOMNAR

VI ERBJUDER EN TRYGG FRITID FÖR NYANLÄNDA BARN OCH UNGA.

Många har varit scouter i andra länder eller mött scouter längs flyktvägen.
Vi vill att Scouterna ska vara en självklar plats för nya kompisar och fler
skratt. Vi stöttar varandra i den lokala verksamheten med svar på frågor
kring t.ex. språk och utrustning och fokuserar på långsiktigt engagemang.
Fokus är på nyanlända barn och ungas rätt till en trygg fritid, i nystartad
eller etablerad scoutverksamhet.
LÄS MER OM SCOUTERNAS MÅNGFALDSARBETE PÅ WWW.SCOUTERNA.SE/OM-SCOUTERNA

SCOUTMETODEN OCH MÅLSPÅR
I Scouternas program arbetar vi med 14 målspår. Varje åldersgrupp får mål som är anpassade
till deras nivå och förmåga. Genom att arbeta med målspåren stegras programmet automatiskt
i svårighetsgrad från åldersgrupp till åldersgrupp.
Här är ett urklipp av några av de målspår ni kan arbeta
med. Läs mer om dessa och de andra målspåren på
Scoutservice under Leda Scouting. Där kan du också
läsa mer om Scouternas olika intressemärken och
knyta era aktiviteter till något av dessa, till exempel
märkena för internationellt engagemang, goda
gärningar samt världsförbättraren.

Målspåret FÖRSTÅELSE FÖR OMVÄRLDEN handlar både

om det som är nära och det som är långt borta. Det
handlar om att förstå varför det finns orättvisor i
världen och hur man på bästa sätt kan leva för att
förebygga nya orättvisor och minska de som råder.
I målspåret får scouterna också reflektera över att vi
alla är olika men lika mycket värda.

VI GÖR DET
FÖR ATT
DET ÄR EN
DEL AV VÅR
SCOUTLAG
1. En scout söker sin tro och respektersr 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

Målspåret EGNA VÄRDERINGAR fokuserar på våra egna personliga ställningstaganden och hur vi

relaterar dem till scoutings värdegrund. Våra värderingar hänger ihop med vilka vi är och varifrån
vi kommer. De handlar om vår identitet och växer fram från att vi är små men utvecklas hela
livet. Värderingarna avgörs av vad vi tycker är viktigt. Hur lever vi och hur vill vi leva våra liv?
Framför allt handlar värderingarna om hur vi vill leva tillsammans med andra.

Målspåret AKTIV I SAMHÄLLET handlar om demokrati och att se till att bidra i beslut som rör

oss – i Scouterna och i världen omkring oss. Vi vill att scouterna engagerar sig i frågor som
de brinner för, för att på så sätt bidra till en bättre värld och känna att de gör skillnad. Aktiv i
samhället hänger tätt ihop med målspåret Förståelse för omvärlden.

Spåraren får möta olika kulturer
i Sverige och i världen. Scouten
utvecklar ett öppet och nyfiket
förhållningssätt till olika sätt
att leva.

Upptäckarscouten utvecklar förståelse för olika
etiska ståndpunkter och bildar egna uppfattningar.
Upptäckaren reflekterar över scoutings värdegrund. Scouten tar ställning för ett positivt och
respektfullt förhållande till andra.

Äventyrascouten utvecklar aktivt sin kunskap om, tränar på och bygger upp
demokratiska arbetsformer, till exempel i patrullen. Äventyrarscouten får
möjliget till en djupare förståelse för samhället och bidrar sjäjv till ett hållbart
samhälle.Scouten agerar utifrån ett bredare samhällsengagemang, lokalt eller
globalt, och får tillfälle att verka för en bättre värd.

ATT TÄNKA PÅ NÄR VI ENGAGERAR OSS
TILLSAMMANS MED NYANLÄNDA BARN,
UNGA OCH VUXNA
VAD? VEM?
NÄR?
HUR?
VARFÖR?
Som scouter och scoutledare ses vi varje vecka,
och vi är vana vid att både planera och genomföra
aktiviteter för barn och unga. Att hålla i träffar med
nyanlända är på ett sätt precis samma sak som ett
vanligt veckomöte med patrullen eller avdelningen.
Många av de aktiviteter ni redan gör i kåren kan
säkert användas även på ett asylboende, på en
prova-på-dag i en skola eller på rekryteringsträffar.
Här finns lite tips att tänka på när
vi gör scoutaktiviteter med just nyanlända.

TIPS! I AKTIVITETSPAKETET ’MÄNNISKOR PÅ FLYKT’
KAN DU LÄSA MER OM HUR ASYLPROCESSEN GÅR TILL

TIPS FRÅN RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND:
- Tänk på om den verksamhet eller insats ni gör är väldigt tillfällig (under några dagar) eller om den är mer långsiktig. 		
Det avgör hur omfattande verksamheten kan vara.
- Fråga inte om människors flyktupplevelser. Vill de berätta kan ni lyssna men försök inte dra historier ur människor.
Det kan vara påfrestande för den enskilda.
- Det finns en maktrelation i mötet med en nyanländ som är bra att vara medveten om. Den som kommer hit utan
uppehållstillstånd är automatiskt utlämnad till den goda viljan hos dem de möter som bor i landet och därmed har
trygghet på ett annat sätt.
- Lova inte mer än ni kan hålla. Avgränsa verksamheten till en nivå ni klarar av.
- De personer som engagerar sig i verksamhet för nyanlända bör skilja på när de har privat kontakt med en nyanländ
och när de har kontakt inom sitt uppdrag och i organisationens namn. Detta för att inte sätta orealistiska förväntningar
på den som engagerar sig och för att det ska vara tydligt för den nyanlände när de har kontakt med en kompis eller en
organisation.

"Jag blev scout för att jag behövde
gemenskapen, jag kom till Sverige
helt ensam. Jag fick gemenskap
i Scouterna"

KOM IHÅG
MÅNGA AV DE VI MÖTER HAR BEHÖVT FLY FRÅN SINA HEM – Det innebär också att många barn, unga
och vuxna bär med sig trauman från sina upplevelser. Det finns många bra tips och råd som
ni kan använda när ni ska planera aktiviteter med människor som flytt. På UNICEFs hemsida
kan ni ladda ner handboken Möta barn på flykt gratis. Läs också tipsrutan från Röda Korsets
Ungdomsförbund. Att få testa på scouting och leka en stund kan betyda mycket för de som
upplevt krig och flykt.
SCOUTER KAN SCOUTING. ANDRA KAN ANNAT – Det är ofta lätt att vilja hjälpa mer än vad man kan.
Tänk på att vi scouter levererar bäst på det vi kan: scouting. All annan typ av stöd finns det
oftast andra aktörer som kan bättre än oss. Det finns myndigheter, kommuner och civilsamhällesaktörer som är experter på asylprocessen, mänskliga rättigheter och etableringsverksamhet.
Var inte rädda att avgränsa er till att göra den verksamheten ni redan är bäst på, och erbjud
nyanlända barn och unga precis det ni redan erbjuder era scouter: äventyr och kompisar.
VI MÖTER BÅDE BARN OCH VUXNA – Det finns många barn och unga som har kommit till Sverige
ensamma, men också många som har föräldrar eller annan familj med sig. Det är lika viktigt
att vi pratar med vuxna som att vi pratar med barnen. Bjud med vuxna som är intresserade att
vara med under era aktiviteter! Under Utveckla kåren på Scoutservice hittar du foldrar på olika
språk som kort förklarar vad Scouterna är. Skriv ut några foldrar på varje språk och ta med när
ni träffar föräldrar eller andra vuxna.
•
VI KAN
HAKA PÅ – Många gånger har andra aktörer i närsamhället• redan engagerat sig på något
sätt för de nyanlända på orten. Börja med att prata med kommunen för att stämma av om det
•
redan finns aktiviteter som ni kan• hjälpa till med istället för att starta något nytt helt själva.
Det• kan vara kommunala samordnare, biblioteket, skolan, kyrkan eller andra civilsamhällesorganisationer. Kontakta de som •redan är igång och berätta vad ni kan hjälpa till med. Det är
roligare och enklare att göra något tillsammans!
•

SÅ HÄR GÖR DU
FUNDERA ÖVER INNAN

• Var ska aktiviteterna äga rum? Kommer vi vara inne eller ute?
På gräs eller asfalt?
• Har alla kläder för att vara ute? Går det att låna utrustning om det
behövs för aktiviteterna?
• Vet vi vilka åldrar det kommer vara på de som kommer vara med?
Hur många är de?
• Hur kommunicerar vi? Har vi tillgång till tolk? Kan vi använda bilder
och gester istället för ord när vi förklarar de tänkta aktiviteterna?
• Finns de kulturella koder eller traditioner som är viktiga att ta hänsyn
till för att mötet ska fungera?
• Hur många träffat vill vi hålla?

VEM KONTAKTAR VI?

Börja med att prata med kommunen för att stämma av om det redan
finns aktiviteter som ni kan hjälpa till med istället för att starta något
nytt helt själva. Ofta finns information på kommunens hemsida eller
också har kommunen anställt en integrationssamordnare ni kan kontakta direkt. Det kan också finnas andra aktiva aktörer i ert närområde,
till exempel biblioteket, Röda Korset, fritidsgården, skolan eller fotbollsklubben.
1. SKRIV NER EN KORT PRESENTATION över vilka ni är och vad ni vill göra. Vad är

Scouterna? Vad kan ni bidra med? Vad är syftet med aktiviteterna,
både för er och för de som deltar?

2. KONTAKTA KOMMUNEN. Finns det en anställd samordnare på kommunen som

kan vara er kontaktepson? Be om en träff för att prata om hur ni kan
genomföra aktiviteter.

3. HITTA ANDRA AKTÖRER. Vem gör redan något? Kan ni arbeta tillsammans?

Hur kompletterar ni varandra?

•

•

•

4. KONTAKTA BOENDET/SKOLAN. Ha en tydlig dialog med de ansvariga på boende-

toch nyfikna eventuella deltagare. Vill• de ha besök? Finns det tolkar
kan hjälpa
till? Vilka behov och intressen har de som är intresserade 		
•
att delta i era aktiviteter? Finns det någon som varit scout tidigare?
•

•

TA MED ER

• Låneutrustning och material till aktiviteterna
• Foldrar om Scouterna på olika språk
• Scouthalsduk!

Scouthalsduken är känd över hela världen och
ett bra sätt för oss att berätta vilka vi är för de
vi möter. Många nyanlända är dessutom scouter
sedan tidigare! Men tänk på att skjortan
ibland kan upplevas som uniform och kännas
obehaglig för en del av de som inte känner till
Scouterna sedan tidigare eller levt i miljöer
med mycket militär

UNDER TRÄFFEN

• Inled med en gemensam samling. Säg hej till alla som vill vara med
under era aktiviteter och presentera vilka ni är.
• Berätta för både barnen och de vuxna vad ni kommer göra under
träffen i början av mötet. Det skapar större trygghet i gruppen och är
extra viktigt i sammanhang där många är otrygga sedan tidigare och
inte känner varandra.
• Arbeta med ett lyssnande och stödjande ledarskap. Det är viktigt att
vara lyhörd och öppen för vad som sker under träffen och se till att
alla som deltar känner sig bekväma och får delta under sina villkor.
• Om det inte finns tolk på plats kommer man ofta långt med att
gestikulera och uttrycka sig med kroppen eller genom att peka eller
visa. Barn är otroligt snabblärda och ofta kan ni hjälpas åt att förstå
varandra om ni är ett par stycken!
• Avsluta med en gemensam samling och tacka för att ni fick komma.
Berätta om ni vill ses igen för att ha fler träffar eller inte, och hur man
kan komma i kontakt med er om de vill gå med i kåren.

"Erfarenheten gav mersmak för både oss och de vi
mötte. Nu tittar vipå hur man kan arbeta mer med att
bjuda in nyanlända till Scouterna"

FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER

PYSSEL OCH KNÅp
PÄRLPLATTOR:

Låt barnens egen fantasi komma till sin rätt genom att låta dem
pärla en egen pärlplatta. Här kan du som ledare välja att själv sätta
upp ramen för vad som ska göras eller låta barnen själv bestämma.
Gör gärna ett par pärlplattor innan så att barnen kan se vad man
kan göra om man vill. Ha tid i slutet av träffen för att hinna stryka
klart alla pärlplattor.
NI BEHÖVER: Pärlor, pärlplattor, bakplåtspapper, strykjärn och strykbräda.

KIMS SPEL
– MED CHARADER:

Gör en klurig minneslek genom att lägga ett gäng föremål under en
filt eller i en låda. Se till att föremålen inte är synliga när deltagarna
kommer så de inte vet vad som finns. Deltagarna får titta på föremålen under en kort stund (exempelvis 30 sekunder). När tiden
gått ut täcks föremålen för igen så de inte syns. Deltagarna ska sen
återberätta vilka föremål som fanns genom att göra charader.
NI BEHÖVER: Föremål som är enkla att beskriva genom att gestikulera, till exempel en
kam, ett suddgummi, ett par glasögon, ett glas eller bok.

RITA SKATTKARTOR:

Börja med att alla får gömma varsin skatt någonstans i området där
ni befinner er. Efteråt får alla deltagare rita en karta över området
eller lokalen ni är i och markera ut var skatten är gömd. Rita med så
mycket detaljer som möjligt. Byt sedan karta med varandra och sök
upp skatten på den andres karta.
NI BEHÖVER: Papper och pennor till alla för att rita kartor, en skatt till varje deltagare
som de får behålla efter leken är slut, t.ex. chokladpengar eller en sölja.

"När inte språket räcker till
är det bra att leka och skratta ihop”

DU HITTAR FLER TIPS PÅ AKTIVITETER OCH INSPIRATION PÅ AKTIVITETSBANKEN!

BUS UTOMHUS
TIPS! Ska ni göra aktiviteter ute i naturen? Tänk på att de
som precis kommit till Sverige inte är vana vid svenskt friluftsliv.
Naturvårdsverkets har gratis broschyrer på olika språk om allemansrätten och svensk natur. Skriv ut eller beställ hem ett par ex
av varje språk ni tror kan vara aktuellt att dela eller låna ut.

GÖR APELSINSOCKERKAKA:

Visa deltagarna hur man tänder en eld. Var noga med att alla som
vill ska kunna se och känna sig delaktiga. Vispa ihop sockerkakssmet i
en bunke, det kan vara en snabbmix eller gör den från grunden om
ni vill och har möjlighet. Låt varje deltagare dela en apelsin på mitten och gröp ur fruktköttet -ena delen blir själva formen, den andra
blir lock. Ni kan äta fruktköttet tillsammans med kakan eller som
efterrätt. Häll sockerkakesmeten i ena skalhalvan och lägg på locket.
Placera apelsinerna i glöden. Sockerkakan ska vara alldeles torr inuti
när den är färdig. Pröva med en sticka för att se när den är klar.
NI BEHÖVER: Bra glöd från en öppen eld, sockerkakesmet, apelsiner, skedar att gröpa
ur apelsinerna med.

UPPMÄRKSAMHETSSTIGEN:

Låt deltagarna gå i par på en stig. Längs stigen ligger olika föremål
som inte hör hemma i naturen. När deltagarna kommit fram till
stigens slut ska de försöka minnas vad de sett som inte passade in
och måla eller visa med charader vilka föremål de kommer ihåg.
NI BEHÖVER: Föremål som inte finns i naturen att lägga ut längs stigen innan träffen börjar.

STORMKÖK:

Visa ett stormkök och hur man kan koka vatten på det. Låt deltagarna själva testa att sätta ihop stormköket och ta isär igen. Du som
leder passet kan sedan tända och visa hur man till exempel kokar
varm choklad eller te.
NI BEHÖVER: Ett par stormkök så att alla som är med har möjlighet att hinna se och
prova sätta ihop och plocka isär, något att laga eller koka tillsammans och något att
dricka ur till alla

DU HITTAR FLER TIPS PÅ AKTIVITETER OCH INSPIRATION PÅ AKTIVITETSBANKEN!

ATT ARBETA MED LÅNGSIKTIG
INTEGRATION I KÅREN
Som scouter och scoutledare ses vi varje vecka, och vi är vana vid att både planera och genomföra
aktiviteter för barn och unga. Att hålla i träffar med nyanlända är på ett sätt precis samma sak
som ett vanligt veckomöte med patrullen eller avdelningen. Många av de aktiviteter ni redan
gör i kåren kan säkert användas även på ett asylboende, på en prova-på-dag i en skola eller på
rekryteringsträffar. Här finns lite tips att tänka på när vi gör scoutaktiviteter med just nyanlända.

Som scoutkår erbjuder ni redan spänning,
äventyr och gemenskap till era scouter.
Det gör ni varje vecka, på varje avdelningsmöte. Verksamheten som drivs i vår rörelse
går ut på att låta barn mötas, leka och växa
tillsammans. Det vill vi ju att fler ska få ta del av!

HUR GÖR VI NU?
En del av de barn vi träffar blir kanske kvar på orten och vill fortsätta i Scouterna. Jättekul,
men det kan också väcka frågor. Är de så många att en ny avdelning behöver startas, eller ska de
vara med i en befintlig avdelning? Fundera igenom för-och nackdelar med de olika alternativen
så att det är ett medvetet och aktivt val. Känn efter vad som passar er bäst och låt de nya medlemmarna vara med och tycka till.
Som alltid när vi får in nya scouter är det viktigt att komma ihåg att alla inte har samma bakgrund
och erfarenheter av scouting. Se därför till att aktiviteterna fungerar för alla, så att ingen blir
utanför. Låt scouterna hjälpa varandra att lösa utmaningar och tänk på att både gamla och nya
medlemmar ska tycka att programmet är roligt och utvecklande.
Det är också viktigt att föräldrar eller andra anhöriga får information om Scouterna som de kan
förstå. Låt de vuxna följa med på ett par möten som hjälpledare så att de får se vad scouting
faktiskt är. För många kårer har detta också varit ett bra sätt att rekrytera nya ledare till kåren,
som både avlastar ledaravdelningen och kommer med nya idéer, perspektiv och erfarenheter till
hela kåren.

Trösklarna in till Scouterna
kan se helt olika ut
Jag har varit scout
i Syrien

Jag kan lite svenska
men inte min förälder
som är med mig

Jag har ingen aning
om vad Scouterna är
Jag vill vara med på
hajken, men vill inte
åka själv

Är det tryggt att vara
i skogen i Sverige?

Vi är olika föreningsvana och har olika mycket kunskap om svenskt friluftsliv. Tänk på att
utmaningarna kan vara väldigt olika från person till person. Vissa barn vi möter kommer att
tycka skogen är superspännande medan andra är rädda efter tidigare upplevelser. Vissa barn
associerar tält till flyktingläger och vill inte alls följa med ut på hajken eller lägret. Vissa är
rädda för björnar i skogen medan andra är uppväxta med mycket natur. Mycket är nytt, ha
tålamod och hitta tillsammans med barnen ett sätt att göra era aktiviteter så att alla känner
sig trygga.

Sprid era erfarenheter till andra
Låt andra scoutkårer och er omgivning, ta del av era erfarenheter och inspireras av era insatser! Till
exempel genom:
• Facebook och andra sociala medier
• Lokalpress. Scouternas pressguide finns på
http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/kommunicera-scouterna/kommunicera-i-media/
• Kontakta redaktionen för www.scout.se genom att mejla redaktionen@scout.se

VANLIGA FRÅGOR & SVAR
HUR GÖR VI MED MEDLEMSKAP OCH FÖRSÄKRINGAR?
• ALLA MEDLEMMAR MÅSTE REGISTRERAS I SCOUTNET – det gör vi för att alla som är med i vår verksamhet
ska bli försäkrade hos Scouterna. Dock är alla försäkrade under de tre första mötena, så att
alla har en chans att prova på innan de bestämmer sig om de vill fortsätta i Scouterna.
• MEDLEMMAR SOM SAKNAR PERSONNUMMER – kan registreras under ett tillfälligt personnummer.
Maila personalen på Scoutnet på scoutnet@scouterna.se. I mailet skriver ni: förnamn, efternamn, kön och födelsedatum så får ni tillbaka ett tillfälligt personnummer som kan bytas ut
när personen får sina fyra sista.
• STARTA EN FOND I KÅREN – många kårer har en egen pott med pengar som avsätts för att hjälpa
medlemmar att betala medlemsavgiften eller täcka utgifter för utrustning och deltagaravgifter
vid arrangemang. Diskutera vilket alternativ som passar bäst för er om ni har scouter med
mycket svag privatekonomi, t.ex. en årlig insamling eller ett utjämningssystem.
• ANSÖK OM BIDRAG – kolla om distriktet har en fond som delar ut bidrag för enskilda medlemmar.
Scouterna har också en stödfond för att undanröja hinder som finns för att bidra i lokal
scoutverksamhet. Sök på Scoutservice efter Scouternas Stödfond.

HUR GÖR VI MED AVGIFTER, UTRUSTNING OCH MATERIAL FÖR MEDLEMMARNA?
1. GÖR EN PLAN – Vilka aktiviteter har ni inplanerat under terminen?
Vilken utrustning behöver ni för det?
2. STARTA ETT LÅNESYSTEM – låt scouter, ledare och andra privatpersoner skänka utrustning som
man inte längre använder eller har växt ur.
3. STÄM AV MED ANDRA – prata med grannkårer, distriktet och andra ideella organisationer i er
omgivning för att se om de har liknande system som ni kan ta del av eller få tips från.
4. SÖK BIDRAG – det går att söka bidrag ur fonder för att köpa in basutrustning till medlemmar.
Ni kan både söka för individuella medlemmar och för scoutverksamheten i sig. Tänk på att:
• Var väldigt tydliga när ni beskriver verksamheten för bidragsgivaren, vad som verkligen behövs
och vad som också är bra men inte nödvändigt.
• Förklara vad Scouterna är, vilka just ni är och varför det är viktigt att ni får det här stödet.
Sök på Scoutservice efter: Kommunicera Scouterna.

Tänk på att det alltid är aktuellt att försöka lätta på utgifterna för alla medlemmar.
Höga kostnader är inte bara en fråga när vi gör verksamhet med nyanlända, det är
alltid aktuellt att möjliggöra scouting för fler som kan behöva finansiellt stöd.

HUR KOMMUNICERAR VI MED ANHÖRIGA?
• DELA UT SCOUTERNAS FOLDRAR PÅ OLIKA SPRÅK genom att skriva ut dem själva eller kontakta ert närmaste
regionala kansli. Dela ut till alla som vill ha en. Du hittar dem på Scoutservice under Utveckla
kåren – Rekrytera
• BJUD IN ANHÖRIGA ATT VARA MED på era träffar som hjälpledare, eller bjud in till en grillkväll för alla
som är nyfikna på scouting. Det skapar trygghet för barnen, de anhöriga och er scoutledare.
I många kårer har medföljande anhöriga stannat kvar och blivit ledare i kåren!
• PRATA MED ANHÖRIGA DIREKT och följ upp information ni lämnar ut skriftligt. Gå hellre igenom
rutiner, planering och annan information en gång extra för att se till att alla förstår och känner
sig trygga. Det är lätt att säga att man förstår för att inte verka dum.
• FÖRKLARA VAD SOM KOMMER HÄNDA INNAN varje träff och arrangemang. Tänk på att mycket kan vara
nytt så ha tålamod och försök täcka alla eventuella oklarheter. Fokusera på att berätta vad vi
gör i Scouterna och att alla är ideella och hjälps åt.
• BERÄTTA VAD DET KOSTAR att vara medlem och att åka på arrangemang, och att det är okej om man

inte kan betala! Berätta hur kåren kan hjälpa till att täcka utgifter. Det är mycket vanligare att
föräldrar väljer att låta barnen sluta i Scouterna för att de inte har råd än att de själva tar upp
möjligheten att betala mindre.

PÅ MIGRATIONSVERKETS HEMSIDA KAN DU LÄSA MER OM ASYL- OCH ETABLERINGSPROCESSEN OCH HUR DE FUNGERAR. LÄS PÅ WWW.MIGRATIONSVERKET.SE

STÖD OCH MATERIAL TILL DIG SOM
LEDARE OCH ER SOM KÅR

I Scouternas aktivitetsbank och på Scoutservice finns det flera material som stöttar er i att
tänka lite extra kring hur verksamheten fungerar idag. Hur behandlar vi varandra och andra?
Är vår verksamhet öppen för personer vi inte redan känner och hur är det egentligen att komma ny? Till exempel finns det material och utbildningar som heter Femstegsmodellen, Trygga
möten, Värsta fördomen och Värdebaserat ledarskap.

FEMSTEGSMODELLEN

För att alla ska känna sig välkomna i Scouterna behöver vi reflektera
över och diskutera vem som nås av Scouterna och vilka som stannar
kvar. Vilka hittar till Scouterna? Vem eller vilka sätter reglerna för vad
som gäller? Kan det vara så att vissa trivs bättre och därför stannar
längre? Femstegsmodellen är en övning ni kan göra i kåren, patrullen
eller ledarlaget. Att reflektera över vår verksamhet hjälper oss att syna
oss själva och vilka erfarenheter vi har eller saknar.
Läs mer och ladda hem femstegsmodellen på Scoutservice under
Utveckla kåren.

TRYGGA MÖTEN

Trygga möten är Scouternas enda obligatoriska ledarskapsutbildning.
Att arbeta med Trygga Möten innebär att föreningar, kårer och organisationer på allvar vågar prata om övergrepp i den egna verksamheten.
Genom den utbildas scoutledare i hur man skapar en trygg miljö för
barn och ungdomar, så att alla ska känna sig välkomna och trygga i
Scouterna. Det är viktigt att skapa en gemensam uppfattning om hur
medlemmarna får bete sig mot varandra. Så att alla vet vad som gäller.
Alla kan gå Trygga Möten när som helst genom utbildningens webbkurs
eller genom att ladda ner aktivitetspaket på Trygga Mötens hemsida
tryggamoten.scout.se

VÄRSTA FÖRDOMEN

Värsta fördomen är Scouternas antirasistiska projekt om normer,
värderingar och fördomar. Syftet med Värsta fördomen är att inom
och utanför Scouterna skapa dialog kring normer, fördomar och
värderingar för att motverka rasism. I Värsta fördomen ska vi inom
Scouterna både som organisation och på individnivå se oss själva och
våra egna fördomar. Genom att förstå våra fördomar och att kanske
förändra hur vi agerar kan vi göra Scouterna till en organisation där
fler känner sig hemma. Målet med Värsta fördomen är ökad etnisk
mångfald i Scouterna och en djupare förståelse för allas lika värde
och rätt, att skapa en känsla av förändringsmöjlighet och att stärka
det personliga ledarskapet.
På Leda Scouting-sidorna på Scoutservice kan du läsa mer om hur vi
arbetar med fördomar, normer och värderingar och få tips på värderings- och reflektionsövningar att göra tillsammans.

VÄRDEBASERAT LEDARSKAP

Värdebaserat ledarskap är en folkhögskolekurs som arrangeras av
Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med näringslivet
och andra ideella ungdomsorganisationer med stöd av Konungens
Stiftelse Ungt Ledarskap. Den riktar sig till dig som är ca 20-25 år
och har ett ledaruppdrag och som vill utvecklas och utmanas i ditt
ledarskap. Varje år startar 3-4 utbildningar av Värdebaserat ledarskap
för att utveckla unga ledare i deras ledarskap. Utbildningarna startar
både på våren och på hösten. Med värdebaserat ledarskap menar vi
en ledare som är medveten om sina värderingar och agerar i enlighet
med dem.
Läs mer om Värdebaserat Ledarskap på Scouternas folkhögskolas
hemsida www.scouternasfolkhogskola.se

LÄSLISTA & LÄNKAR
HÄR ÄR EN LISTA ÖVER DE MATERIAL FRÅN SCOUTERNA OCH ANDRA
ORGANISATIONER SOM REKOMMENDERAS I AKTIVITETSPAKETET.
MIGRATIONSVERKETS SIDOR OM ASYL OCH MIGRATION
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige.html
NATURSKYDDSFÖRENINGENS BROSCHYRER OM ALLEMANSRÄTTEN PÅ OLIKA SPRÅK
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/
RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND
http://rkuf.se
UNICEFS HANDBOK MÖTA BARN PÅ FLYKT
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt

FRÅN SCOUTERNA
AKTIVITETSBANKEN
http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/
AKTIVITETSPAKETET MÄNNISKOR PÅ FLYKT
http://www.scouterna.se/ledascouting/files/2015/10/Aktivitetspaket_Material-p---flykt.pdf
FEMSTEGSMODELLEN
http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/utveckla-och-behalla/hur-vi-blir-fler-i-karen/
FOLDRAR PÅ OLIKA SPRÅK
http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/rekrytera-och-kommunicera/
OM SCOUTERNAS MÅNGFALDSARBETE
http://www.scouterna.se/om-scouterna/scouternas-mangfaldsarbete/
SCOUTERNAS FOLKHÖGSKOLA
http://www.scouternasfolkhogskola.se
SCOUTMETODEN OCH MÅLSPÅREN PÅ LEDA SCOUTING-SIDORNA
http://www.scouterna.se/ledascouting/

