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VAD ÄR LILLA SCOUTVEKAN OCH 
ÄVENTYRSVECKAN?

Lilla Scoutveckan och Äventyrsveckan är två olika kampanjer riktade 
till förskolor och elever i årskurs 1 och 2 samt eftisar. Kampanjerna 
består av ett avgiftsfritt materialpaket som förskolor och skolor kan 
beställa. Varje år deltar tiotusentals barn och runt 1000 grupper i 
de här aktiviteterna! Förskolorna anmäler sig till Lilla Scoutveckan 
i början av året och får materialet under våren. Skolor och eftisar 
anmäler sig till Äventyrsveckan på våren och får materialet skickat till 
sig i början på hösten. Materialet bjuder in till olika aktiviteter som 
programmässigt räcker till ungefär 2 lektioner/dag under en vecka. 
Materialet innehåller en handbok till läraren, ett uppgiftskort med 
tillhörande klistermärken till varje barn och en broschyr till barnens 
hem. 

ETT ENKELT SÄTT FÖR KÅREN ATT 
REKRYTERA NYA SCOUTER

 
Aktiviteterna under kampanjveckorna kan förverkligas i sin helhet 
av personalen i skolan och på eftis, men ett kårbesök i skolan eller 
förskolan är rekommenderat. Det är ett utmärkt tillfälle att fördjupa 
barnens upplevelse av scouting och marknadsföra den egna kårens 
uppstart på hösten. Ett bra besök kan leda till ett fortsatt samarbete 
mellan kåren och förskolan eller skolan. Med hjälp av det här 
materialet kan er kår enkelt ordna ett besök till en klass/grupp i er 
närhet. 
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Kom ihåg att du själv 
kan vara i kontakt med  

en skola/eftis i din region för att 
komma överens om ett besök. 

ATT TA KONTAKT MED  
EN SKOLA ELLER EFTIS 

Att ta kontakt med en förskola, lågstadieskola eller eftis är en mycket 
viktig del för ett lyckat besök. Skolan kan såklart också vara i direkt 
kontakt med er kår. Ta reda på kontaktuppgifterna och var i kontakt 
med skolan eller eftiset (t.ex. med en lärare, kansliet eller rektorn). 

Följande saker är bra att diskutera då du tar kontakt: 
 Har er skola/daghem anmält sig t 
ill Lilla Scoutveckan eller Äventyrsveckan?
 Med vem kan jag diskutera/komma överens  
om ett besök och dess praktiska detaljer?
 Om ni har anmält er, när har er grupp  
planerat att använda sig av materialet?
 När kan vi komma (datum) och vilken tid?
 Hur mycket tid är reserverat för besöket?
 Gruppens storlek?
 Var kan vi genomföra besöket?  
Fundera tillsammans om det är bättre med ute- eller 
inomhusprogram. 
 Är det möjligt för oss att förbereda platsen  
innan besöket?
 Har gruppen gjort egna scoutrop?
 Har gruppen kommit på egna scoutnamn?
 Har gruppen redan gjort egna scouthalsdukar?  
Om de har gjort det, be dem sätta på sin halsduk under träffen. 



5LILLA SCOUTVECKAN & SKOLORNAS ÄVENTYRSVECKA T IPS T ILL KÅRER FÖR BESÖK T ILL SKOLA ELLER EFT IS

Det kan löna sig  
att ta med kårens kontaktuppgifter så läraren 

kan dela ut de till barnens hem.

VAD HUR LÄNGD
PRESENTATION T.ex. samla gruppen 5 min

INLEDNING En sång eller eget rop 5 min

PROGRAM Välj tillsammans med läraren ut en aktivitet  
för Lilla Scoutveckan eller Äventyrsveckan: 

 Scout.fi/aventyrsveckan

 Scout.fi/lillascoutveckan

30-40 
min

AVSLUTNING Berätta hur man kan bli medlem i er kår.
Pulsen och tapto

5 min

PLANERING AV  
TRÄFFEN

Med hjälp av tabellen nedan kan ni sammanställa programmet för 
ert besök. Kom ihåg att lyssna på gruppens eller lärarens önskemål 
och glöm inte att ni också kan använda er av kårens egna seder i 
programmet. Tabellen är skapad för ett vanligt vargungemöte och 
tar ca 1 h. Observera att ett besök i en skola kan vara en lektion (45 
min) eller mindre medan det på eftis kan finnas tid för längre besök. 
Beroende på väder och önskemål från skolan kan ni planera att utföra 
ert program inomhus eller utomhus.
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MÖTESSTOMME

Presentation
Samla först gruppen. Börja mötet med att presentera dig själv och din egen 
scoutkår. Efter det kan barnen berätta sina namn och eventuella redan påhittade 
scoutnamn. 

Inledning
Varje kår har ett eget sätt att börja möten med sin flock och grupp. Här är det 
en bra möjlighet att presentera er egen kårtradition till eleverna. Gör alltså 
inledningen så som ni brukar göra på era egna möten i kåren. 

NÅGRA EXEMPEL:
 Att sjunga är ett sätt att börja flockens möte.

Har era vargungar eller äventyrscouter egna sånger ni kan använda?

 Ett rop är ett annat bra sätt att bidra till sammanhållningen. 
Ni kan tillsammans med eleverna komma på ett eget rop eller lära ut ett rop 
som ni har inom er kår. Berätta till eleverna i slutet av inledningsceremonin vad 
programmet under er gemensamma timme kommer bestå av, så att de vet vad allt 
roligt som komma ska. 

Själva programmet
Välj tillsammans med läraren ut en aktivitet ur materialet för Lilla Scoutveckan 
eller Äventyrsveckan:
 scout.fi/aventyrsveckan 
 scout.fi/lillascoutveckan

Avslutning
Avslutningsvis sammanfatta och fundera tillsammans vad ni gjort idag, hur 
kändes det och har vi lärt oss något nytt? Hur kändes det att vara scout för en 
dag? Vet barnen att de också kan bli scouter? Berätta hur de bli medlemmar i er 
kår. Om er kår har lång kö berätta också om era grannkårer.   

Ni kan lära barnen hur ett tapto går till. Ni kan tillsammans göra pulsen eller 
så som ni brukar göra i er kår under tapto. Berätta åt barnen att scouterna brukar 
avsluta sina möten med tapto.

Tacka eleverna och läraren för en trevlig stund. Avsluta med att än en 
gång berätta vilken kår ni kommer från och att de gärna får dela kårens 
kontaktuppgifter till deras hem. 
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SKOLORNAS ÄVENTYRSVECKA
är scouternas materialpaket till elever i årskurs 1–2  

och eftisar som klasserna kan beställa avgiftsfritt. Skolor 
och eftisar anmäler sig till Äventyrsveckan under våren 

och får materialet till hands i början på hösten.

LILLA SCOUTVECKAN
är scouternas materialpaket till förskolor som 

förskolegrupper kan beställa avgiftsfritt.  
Förskolor anmäler sig i början av året och får 

materialet till hands under våren. 



S U O M E N PA RT I O LA I S E T – F I N LA N D S S C O U T E R RY

 SCOUT.FI/AVENTYRSVECKAN

 SCOUT.FI/LILLASCOUTVECKAN
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