Välkommen till
Katrineholms Scoutkår.

Katrineholms Scoutkår
Katrineholms Scoutkår grundades 1910 och har idag ca 270 medlemmar. Det gör oss till en av
Sveriges största kårer i förhållande till invånare i kommunen.
Scouterna delas upp i olika avdelningar beroende på ålder och har sina möten på olika kvällar i
veckan.
Spårare 8-9 år, måndagar och tisdagar 18-19:30
Upptäckare 10-11 år, onsdagar 18:30-20:00
Äventyrare 12-14 år, torsdagar 18:30-20:30
Utmanare 15-18 år samt Rover 19-25 år, fredagar 19:30Medlemsavgiften är 225 kronor per termin. I den ingår alla veckoaktiviteter och en försäkring
som gäller vid alla arrangemang scoutkåren är ansvariga för, samt tidningen Scout som kommer
några gånger per termin.

Scoutgården och Scoutstugan
Avdelningsmöten hålls vanligtvis i Scoutgården vid Stalls Backe. De första mötena på hösten och
de under maj månad brukar hållas i Scoutstugan i Forssjö.
Kåren äger bägge fastigheterna men kommunen äger marken Scoutgården står på och upplåter
den gratis. Marken där Scoutstugan är byggd arrenderas av Ericsberg.

Viktiga föräldrar!
Avdelningsmötena leds av ledare, både erfarna och nya ledare. Ett flertal Utmanarscouter
fungerar som ledare men också föräldrar. Vi behöver er föräldrar! Vi är en ideell förening och alla
vuxna som hjälper till gör detta på sin fritid. Förutom de som är ledare finns det ett flertal som
sköter om Scoutgården och Scoutstugan, håller efter allt material, städar, hugger ved, hjälper till
vid olika aktiviteter vi ordnar för scouterna, en styrelse som tar strategiska beslut om bl.a.
ekonomi, en Majblommekommitté, bara för att nämna några saker. Vi välkomnar alla som vill
engagera sig i vår kår på något sätt, något enstaka tillfälle eller mer kontinuerligt.
Vi har inga krav på tidigare erfarenheter om man vill bli ledare. Kåren utbildar och de som redan
är engagerade delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det enda kravet vi ställer på de
vuxna som ska delta regelbundet i aktiviteter tillsamman med våra scouter är att de genomgår en
utbildning i ”Trygga Möten”. Utbildning anordnas vid behov eller kan göras via webben.
Det finns en liten föräldragrupp som ständigt söker fler intresserade föräldrar som vill
vara med och hjälpa till på våra kårgemensamma aktiviteter. Vill man vara med kan man
lämna en intresseanmälan till respektive avdelningsledare.

Aktiviteter
Förutom veckomöten så ordnar alla avdelningarna hajker, övernattningar. För Spårare kan det
vara en gång på ett år, för Upptäckare och Äventyrare minst en gång per termin.
Utmanarscouterna som i Katrineholms Scoutkår heter Knappast, har övernattningar flera gånger
per termin.
Kåren har som målsättning att en gång per år arrangera en kårgemensam hajk. Varje sommar
åker vi också på läger. Platserna för lägren varierar liksom storleken, antalet kårer som har läger
tillsammans.
Då all vår verksamhet är beroende av medlemsavgifter och bidrag från kommunen, är
andra inkomstkällor viktiga.
I slutet av november varje år arrangeras en julmarknad på Scoutgården. Samtliga avdelningar
bidrar med något. Det är bl.a. försäljning av saker man tillverkat under terminen, Scouternas
julsaker, lotterier, brödförsäljning, och café.
Den 23 april varje år firar vi St Georgsdagen. Det är scouternas egen högtidsdag som
uppmärksammar de människor i världen som lever i fattigdom. Katrineholms Scoutkår samlas
vid Scoutgården och går tillsammans upp på Gastuberg för en högtidsstund där bl.a. märken som
scouterna erövrat under det senaste året delas ut.
På Valborgsmässoafton ansvarar Scouterna för firandet i Stadsparken och nere vid Djulö. Vid
Djulö tänds elden ute på vattnet av Äventyrarscouter, vi säljer korv och kaffe och ordnar
fyrverkerier.
Varje vår, under april månad, säljer alla avdelningar Majblommor. Avdelningarna gör detta
tillsammans men man kan också göra det på egen hand och får då en del av summan man säljer
för.

Scoutdräkt
Vet man efter de första scoutmötena man deltar i att man ska fortsätta som scout,
rekommenderar vi alla att skaffa en scoutdräkt. Det är en scoutskjorta, alternativt en t -shirt eller
pikétröja, i vår egen färg som heter majolicablå. Dessutom ingår en scouthalsduk. Scoutdräkten
kan beställas genom kåren eller direkt från http://www.scoutshop.se/ . Begagnade scoutdräkter
kan i begränsad mängd säljas på den årliga julmarknaden eller genom anslag på anslagstavlan i
Scoutgården.

Aktuell information om avdelningar, aktiviteter och vem som ansvarar för vad och
kontaktuppgifter finns på Katrineholms Scoutkårs hemsida:
http://katrineholmsscoutkar.se/

Följande information är hämtad från www.scouterna.se

Vad är Scouterna
Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar
som får oss att växa som individer. Vi använder scoutmetoden och
har funnits i Sverige i över 100 år.

Scoutmetoden
Det unika med scouting är scoutmetoden. Det är en metod för personlig och social
utveckling genom att vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen.
Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är
utmanande, roliga och spännande.
Scoutmetoden består av sju pusselbitar:

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, att leda sig själv och andra och visa hänsyn. En annan
viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig själv och omgivningen.

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 vi tycker har gått bra eller inte bra och varför,
utvecklas vår kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som vi har nytta av
resten av livet. Dessutom är det roligare att få göra saker själv än att bara titta på.

Stödjande och lyssnande ledarskap
Genom möten och aktiviteter på Scouterna får var och en lära sig att leda sig själv och andra med
stöd av vuxna. Vi har ett värdebaserat ledarskap och jobbar för att vår verksamhet ska vara fri
från övergrepp.

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 vi oss kämpa för en bättre värld där alla människor är lika
mycket värda och mår bra.

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 vi oss
också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

Symboliskt ramverk
En viktig del i vår verksamhet är att skapa gemenskap, sammanhang och tillhörighet genom
symboler, ceremonier och teman. Att få andningshål för tid till reflektion, 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. Det kan också vara att en patrull bestämmer sig för ett tema, för att binda ihop
aktiviteterna under en termin eller ett läger.

Scoutlagen och scoutlöftet
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.

Scoutlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En scout söker sin tro och respekterar andras.
En scout är ärlig och pålitlig.
En scout är vänlig och hjälpsam.
En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
En scout möter svårigheter med gott humör.
En scout lär känna och vårdar naturen.
En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlöftet
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.

Valspråk och lösen
Var redo! Alltid redo!

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 scouthälsning fast med höger hand i axelhöjd och de tre fingrarna
rakt upp, görs enligt internationell praxis vid scoutlöftets avläggande.

Våra värderingar
Scouternas verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar. Hos oss är alla lika
mycket värda.
Våra värderingar utgår från scoutlagen. Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en
schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Nedan kan
du läsa mer om vilka värderingar Scouterna står för i detalj.

Vi har ingen avbytarbänk
Vi har plats för alla i laget. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var och en får synas och
utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar.

Vi har ett stort hjärta
Scouterna är öppna för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn och respekt.

Vi har naturen som vardagsrum
Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi ser inga hinder.
Vi värnar om naturen och en hållbar utveckling.

Vi möts i världen
Vi lär känna varandra och verkar för fred. Scouterna finns i hela världen. Vi är alla olika men
ändå lika.

Vi brinner
Vi vill ha en bättre värld. Scouterna engagerar sig för rättvisa, miljö och medmänsklighet. Vi bryr
oss både lokalt och globalt.

Vi söker
Vi söker vägar i livet. Scouterna stödjer unga i sitt sökande efter mening och tro. Vi låter alla välja
själv.

Vi leder som vi lär
Vi uppmuntrar unga att leda. Scouterna satsar på ledarskap där värderingarna utgör grunden. Vi
leder för framtiden.

Vi vill bli fler
Vi tror på oss själva. Scouterna är viktiga för unga nu och i framtiden. Vi ska bli fler scouter.

Trygga Möten
Scouterna har ingen avbytarbänk. Scouterna är öppna för alla barn och unga. Vi visar
varandra hänsyn och respekt och är schyssta kompisar.
Scouter och deras föräldrar ska veta och känna att verksamheten är trygg och säker att
delta i.
Övergrepp mot barn och unga får aldrig tystas ner. I Scouterna arbetar vi med metoden och
programmet Trygga Möten för att förebygga och upptäcka övergrepp. Policyn är att alltid göra en
polisanmälan om övergrepp ändå inträffar.
Scouternas vision är en scoutverksamhet där övergrepp inte förekommer. Vi vill ha modiga
ledare som reagerar och agerar mot alla former av övergrepp mot och mellan barn och
ungdomar. Utsätts en scout eller ledare trots allt för någon form av övergrepp ska det omedelbart
vidtas åtgärder.
Scouting är en barn- och ungdomsrörelse med ett enda fokus: den unges personliga utveckling.
Barnets bästa måste alltid komma i första rummet. Risker för övergrepp finns överallt i samhäll et,
även inom ideell verksamhet. Det innebär att vi måste organisera vår verksamhet så att vi aktivt
strävar efter att förebygga, förhindra och upptäcka alla sorters övergrepp, både sexuella, fysiska
och psykiska. Det innebär också att om vi misstänker att ett barn utsatts för brott i vår
verksamhet så är det vår skyldighet mot barnet och mot rörelsen i helhet att se till att den
misstänkte stängs av och en polisanmälan görs. Allt annat är ett svek mot barnet och mot andra
barn som den misstänkte kan komma att möta i verksamheten.
Vår rörelse har blivit starkare och tryggare genom vårt målmedvetna arbete. Den ska bli ännu
tryggare genom ännu mer medvetenhet, utbildning och öppenhet.

Ungt ledarskap
Dagens scouter är morgondagens ledare! Vi vill att det ska vara fler unga ledare i
samhället. I Scouterna jobbar vi för att unga ska ha möjlighet att få utveckla sin förmåga
att leda sig själv och andra.
En av de unika sakerna med Scouterna är hur alla aktiviteter bygger på att du som scout får
utveckla och leda dig själv och andra. Det är en mycket viktig grund och genomsyrar Scouternas
verksamhet och program i alla åldersgrupper.
Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I
patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, att leda sig själv och andra och visa hänsyn. En annan
viktig del av patrullsystemet är att öka sin självinsikt och självkännedom och respektera sin
omgivning.
Vi tillämpar ett lyssnande och stödjande ledarskap – scouter får lära genom att göra och
utveckla förmåga till att ta eget ansvar med stöd av äldre ledare i en trygg miljö.
Vi tillämpar ett ledarskap där värderingar utgör grunden. Scouternas värderingar som baseras i
rätten om allas lika värde genomsyrar alla aktiviteter och hur de leds och vägleds.

Vi tillämpar ofta ett delat ledarskap och tränar på följarskap. Ledarskap handlar om att ta ett
stort eget ansvar för hela gruppens arbete och utveckling även om man inte har en formell
ledarroll. Genom det delade ledarskapet får fler chansen och det är lättare att ta ledaruppdrag.
Ungdomsbarometern och Novus har på uppdrag av Scouterna undersökt ungas syn på ledarskap
inför Seminariet Ungt Ledarskap 2015. Resultaten visar att scouter har högre självförtroende
inom ledarskap än unga i stort, och att så många som 97 procent av unga scouter har
ledarerfarenhet.

Demokrati och mångfald
Scouterna vill att samhället ska vara mer demokratiskt för unga. Vi vill att unga ska ha
möjlighet till att påverka. Vi tror också på alla människors lika värde och vill se ett
samhälle fritt från diskriminering.
Scouternas verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar. Hos oss är alla lika mycket
värda. Scouterna är absolut politiska, men inte partipolitiska. Scouterna tar ställning i politiska
frågor som gäller till exempel allas lika rättigheter, barns organisering, mångfald, människors rätt
till en verksamhet fri från övergrepp och så vidare. Det kan betyda att vi har samma uppfattning
som olika partier i olika frågor, men vi står fria från samtliga politiska partier. Vi kan ibland
samverka med olika grupper och organisationer kring politiska frågor, men samverkar inte med
politiska partier.
Våra värderingar utgår från att i Scouterna får alla vara med. Scouterna jobbar i den lilla gruppen
där var och en får synas och utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar.
Scouterna vill att det demokratiska inflytandet för medlemmar ska vara så stort som möjligt. Vi
vill vara en öppen rörelse och arbetar med delat ledarskap. Det innebär att vi har nationella ide ella
arbetsgrupper som leds av en anställd och en ideell. Vi utvecklar metoder för påverkan. Vi har en
modell för inflytande inför beslut som kallas för Påverkanstorg.
Vi vill vara en öppen rörelse där alla får vara med oavsett bakgrund och individuella
förutsättningar.
Vi vill växa som rörelse och arbetar aktivt för en ökad mångfald.
Vi vill med scoutmetoden som verktyg påverka lokalt, nationellt och internationellt för ett öppet
och jämlikt samhälle.
Scouterna finns lokalt och i världen. Vi har samarbeten för fred och ökad demokrati.

Friluftsliv
Scouterna vill att fler unga ska vara engagerade i naturen. Vi arbetar för ungas möjlighet
att få vara ute i naturen. Vi värnar också miljö och vill se en hållbar utveckling.
Vi tycker det är viktigt att barn och unga får vistas ute så mycket som möjligt. Förutom att det är
hälsosamt med friluftsliv ser vi att när barn och unga vistas i naturen ökar förståelse och respekt

för andra människor, djur och natur. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar
utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att vara ute lär vi oss också
hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.
I Scouternas värderingar står att Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete
och lösningar. Vi ser inga hinder. Vi värnar om naturen och en hållbar utveckling.

Scouternas 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
Visionen med Scouternas mångfaldsarbete
Alla som delar scouternas värderingar och är intresserade av att delta i och göra
scoutverksamhet ska kunna vara med i Scouterna.
I Scouterna ska alla barn och unga känna sig välkomna, kunna delta och utvecklas.
För att den övergripande målsättningen ska kunna nås, behöver Scouterna som organisation ha
ett välutvecklat mångfaldsarbete som genomsyrar hela organisationen.
Gör vi ett framgångsrikt arbete betyder det inte bara att alla mår bättre och att vi har roligare,
utan också att vi automatiskt blir fler. Det är färre som lämnar och fler som börjar. Och fram för
allt är vi sanna mot våra scoutvärderingar.

Vår organisation
Scouterna är riksorganisationen för scouting i Sverige. Scouterna består
av mer än 63 000 scouter i 1 100 scoutkårer. Scoutkårerna finns i hela
Sverige – från Gällivare i norr till Trelleborg i söder.
Gemensamt för alla kårer är att v i ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva
äv entyr tillsammans och v äxa som individer.

Andra scoutorganisationer
Alla kårer tillhör Scouterna och några scoutkårer tillhör även en till scoutorganisation. De jobbar
oftast med en speciell profilfråga, till exempel nykter scoutverksamhet eller scoutverksamhet på
religiös grund.

Distrikt
I Scouterna finns även distrikt som samordnar kårer inom ett geografiskt område. Många kårer
tillhör ett distrikt men inte alla. Distrikten kan till exempel arrangera olika aktiviteter och
utbildningar för kårer. Katrineholms scoutkår tillhör Södermanlands scoutdistrikt.

Scouternas stämma och styrelse
Scouternas högsta beslutande organ är Scouternas stämma som hålls vartannat år. Varje kår
skickar ombud till stämman, som tar beslut om vad Scouterna ska göra. Stämman utser
Scouternas styrelse. Helgen samlar 1 000 scouter från hela Sverige.

Scouternas kanslier och arbetsgrupper
Scouterna har en kansliorganisation som jobbar åt styrelsen att verkställa det som stämman
beslutar. Kansliet leds av generalsekreteraren. Rikskansliet ligger i Stockholm och det finns sedan
regionala kanslier runt om i landet. De anställda på kanslierna jobbar tillsammans med ideellt
aktiva scouter i olika arbetsgrupper.

Scouthistoria
Robert Baden Powell
År 1907 samlade Robert Baden-Powell, general i brittiska armén, 20 pojkar på Brownsea Island
utanför Englands sydkust till det som skulle bli det allra första scoutlägret och det som brukar ses
som scoutrörelsens födelse.
Flickor i Scouterna
I början av 1900-talet var det långt ifrån självklart att flickor och pojkar kunde ägna sig åt samma
saker. Men 1909 hade över 6000 flickor anmält sig till scoutrörelsen – en del genom att bara
uppge första bokstaven i förnamnet när de anmälde sig, för att inte avslöja sitt kön.
Scouting i Sverige
Scouting kom till Sverige i en tid då folkrörelser som väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och
arbetarrörelsen var stora. Ungdomsorganisationer av olika slag bildades och kvinnorörelsen hade
fått fäste.
Flickscouterna i Sverige
Även i Sverige startade scoutrörelsen som en rörelse bara för pojkar. När också flickor visade
intresse för scouting fanns en bred enighet om att programmet måste anpassas för att passa
flickorna.

Scouting i modern tid
1990-talet och början av 2000-talet var en händelserik tid för Scoutsverige. I slutet av 1990talet började de fem scoutförbunden diskutera hur man bäst skulle kunna samarbeta och
1999 antogs den första gemensamma strategin.
När de fem scoutförbunden gemensamt anordnade World Scout Rover Moot 1996, i Ransberg i
Värmland, var det ett av de första stora internationella projekten i modern tid där förbunden
samarbetade. Här möttes scouter och lärde känna varandra och man kan ana att här såddes idéer
till fortsatta samarbeten.
År 2000 började Svenska Scoutrådet ge ut den gemensamma tidningen REDO för scouting, som
så småningom ersattes av Scoutmagasinet och Scouten.
2001 träffades de fem förbundsordförandena, helt informellt, för att diskutera. Tanken var att
fokusera på vad man kunde göra gemensamt i förbunden. Samma år anordnades Sveriges första
nationella jamboree, Scout 2001, för alla scoutförbund, på Rinkabyfältet i Kristianstad. Ett
nationellt läger innebar fler möjligheter till möten över förbundsgränserna, möten som bidrog till
att stärka känslan av gemenskap och behovet av samarbete. Det gemensamma arbetet genom
Svenska Scoutrådet stärktes ytterligare 2003, då Scoutrådet anställde en generalsekreterare. Här
började vägen mot en gemensam färdplan ta fart på riktigt och 2004 beslutades att de fem
scoutförbunden tillsammans skulle ta fram en strategi för scoutrörelsen i Sverige. På Scoutrådets
årsmöte 2006 skrev samtliga förbund på Färdplan för framtiden, efter att först ha klubbat
beslutet på sina respektive årsmöten.
2007 anordnade Scoutrådet Jiingijamborii, det andra stora nationella lägret under 2000-talet,
också det en viktig mötesplats för alla scouter i Sverige, oavsett förbundstillhörighet. 2011 hölls
den 22:a världsscoutjamboreen på Rinkabyfältet utanför Kristianstad. Då möttes 40 000 scouter
från alla världens i Sverige.
2012 bildades en riksorganisation för scouting i Sverige med namnet Scouterna.

