
Välkommen till Spårarna Eslövs scoutkår 

Ht 2021 

Kul att just ni valt Scouterna i Eslöv! Vi är superglada att få lära känna ditt 

barn och hoppas att ni känner lika. Vid funderingar så finns alltid vi ledare att 

fråga, tillsammans gör vi scoutupplevelsen till det bästa för just ditt barn, vi 

är redo! 

Här kommer lite samlad info som kan vara bra att känna till så här i uppstart 

och under terminen. 

Hur går ett avdelningsmöte till? 

Vi träffas alltid på scoutgården om vi inte angett annan information på vårt terminsprogram eller via 

mail. När ni kommer med ert barn till scoutgården vill vi veta att ni kommit. Kontrollera alltid att en 

ledare har sett er komma!  

Vi startar på utsatt tid. Varje möte startar med en samling där vi ropar upp alla barns namn, vi turas 

om att tända en fotogenlykta, nu är vi redo att komma igång. Ofta leker vi en kort lek sedan går vi 

över till dagens huvudaktivitet kolla på terminsprogrammet så får du lite mer aning om vad vi ska 

göra. Ibland vill vi vara lite busiga och hemliga, tycker ditt barn att det är jobbigt att inte veta vad 

som kommer hända så säg till oss så ordnar vi med ett mer detaljerat program, alla ska vara bekväma 

med mängden information. Varje avdelningsmöte avslutas med en liten snabb reflektion på vad vi 

gjort och hur det gick. Vi avslutar med att säga vårt valspråk och lösen ”Var redo – Alltid redo” 

Vi är mest utomhus! 

Denna termin kommer bli lite annorlunda jämfört med en vanlig termin på grund av Covid-19, men vi 

kommer göra allt vi kan för att alla scouter ska få en så säker men samtidigt rolig och givande termin. 

Vi ber alla vårdnadshavare att hålla barnen hemma vid något symtom, för både er och vår säkerhet. 

Detta kommer även göra att merparten av vårt program kommer att hållas utomhus, oavsett väder. 

Därför ber vi er vårdnadshavare att se till så att ert barn har kläder så att de verkligen klarar att vara 

ute hela mötet, även om de så skulle regna och vara kallt. Med det menas längre fram både mössa 

och vantar och ordentliga skor så att de inte fryser och händer och fötter. Se även till så att 

regnkläderna rymmer en extra tröja under när de börjar bli kallare. 

Märk också alla kläder! Erfarenheten säger att 8-9 åringar har dålig koll på vilka byxor eller jacka som 

de hade med sig. Och ibland står vi med 7 svarta överdragsbyxor i samma storlek som ingen hade 

med sig. Ett namn hjälper så mycket, tack! 

Till varje vanligt avdelningsmöte behöver man inte ha några speciella saker mer än kläder att vara ute 

i med sig. Skulle annan utrustning behövas kommer vi meddela det. 

Ring/maila om ni inte kan komma 

Vi är tacksamma om ni kan ringa OM scouten inte kan komma på ett möte, så behöver vi inte undra 

var scouten blivit av. 

Hjälp ditt barn att bli scout! 

Att hjälpa ditt barn bli scout är några saker som underlättar för framförallt ditt barn men även oss 

ledare under möten och övernattningar. Nedan följer några saker som vi av erfarenhet ber er 

vårdnadshavare att se till så barnen provar på för att underlätta för dem.  

• Sova borta – Vi kommer ha övernattning under terminen. För att hjälpa ditt barn klara 

övernattningar ber vi er vårdnadshavare se till att de sover borta utan föräldrar så att de får 



känna på detta. Det kan för många vara läskigt att inte sova med sina vårdnadshavare i 

samma hus. Att sova hos en kompis eller släkting är tillräckligt för att veta om man klarar att 

sova borta eller inte.  

• Knyta skor - Att knyta skorna är en grundläggande sak som gör det lättare för oss ledare att 

förklara och genomföra vissa av scoutingens roligaste och grundläggande aktiviteter. Därför 

ber vi er om hjälp med att lära era barn att knyta skorna, det behöver inte vara bra så länge 

dom får in motoriken för att göra det.  

• Vad ska ni där hemma göra? När scouterna ska iväg föredrar vi ledare att ni som 

vårdnadshavare inte berättar vilka roliga äventyr ni ska på. Detta gör att hemlängtan dyker 

upp lättare då barnet är medveten om att den missar massa roliga saker som familjen ska 

göra. Tänk på att hemlängtan kan dyka upp plötsligt och då är det bra om ni är förberedda på 

att barnet kan behöva er. 

• Gå på toa - Att träna på att gå på toa ute i naturen när man är i en trygg miljö som ens familj 

gör det lättare för ert barn att sedan göra det när vi är iväg med scouterna. Det är inte alltid 

vi befinner oss där toalett är tillgänglig hela tiden och därför är det bra om barnen kan detta 

istället för att det ska hända olyckor. 

Faktura och betalning 

Medlemsfakturan skickas ut centralt från scouternas huvudkontor. Den är på 335 kr per termin i 

avgiften ingår en försäkring när vi är på scouterna. Utöver det tillkommer en avgift för övernattning, 

mer information om den när vi närmar oss.  

Scoutdräkt 

Som scout kan man ha en scoutdräkt. De flesta barn tycker det är kul och det är en fin gemenskap att 

alla har samma! I scoutdräkten finns tre olika plagg: skjorta, pikétröja och t-shirt. För barn finns 

Skjorta och t-shirt. Alla har samma symbolvärde, men det är oftast en skjorta som man sätter sina 

märken på. Tillsammans med detta bär man en scouthalsduk om halsen.  

Vi kommer att göra en gemensam beställning på scoutdräkt om ett par veckor. Vill man så kan man 

dock gå in och beställa själv på scoutshop.se om man är extra sugen och inte kan vänta lite till       

Hälsodeklaration 

Alla ska fylla i en hälsodeklaration. Snälla skriv så tydligt som möjligt om vad just ditt barn har för 

behov och behöver hjälp med. Det gör att vi ledare kan hantera eventuella situationer ännu bättre. Vi 

har ingen medicinskexpertis men väldigt mycket sunt förnuft som gärna tar hjälp av information.  

 

Frågor?? 

Har du några frågor är du välkommen att ringa eller maila någon av oss ledare, telefonnummer finns 

på programmet. Vi svarar mer än gärna på frågor om mötena, tips på friluftsutrustning och andra 

funderingar. 

 

Spårarledarna 

 


