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#scoutahemma-märket kan du avlägga genom att göra xx uppgifter. En stor del av 
uppgifterna är valbara! Märket avläggs under våren 2020. Innehållet är skapat av FiSSc och 
märket är designat av Marie Krogerus. 
 
Du kan dela uppgifterna du gör på social media med hashtaggarna #scoutahemma och 
#distansscouting. Använd också gärna #fissc och #partioscout!  

Det är viktigt att vi alla följer myndigheternas råd och rekommendationer, så att vi alla har 
det bättre och tryggare att vara. Scouter är som känt alltid redo och vi visar gott exempel 
även under coronatiden.  
  

 Sprida glädje och göra något osjälviskt och trevligt för andra 
 Utvecklar empati och solidaritet 
 Utvecklar förståelsen för värdet av en gemenskap 

Märkesbeställningen görs av kåren och märket är gratis för kårerna. Beställ så många 
märken ni behöver i kåren genom att fylla i beställningsformuläret som ni hittar på 
www.scout.fi/scoutahemma. Märken postas ut till beställare i medlet av juni, början av 
augusti och med regelbundna mellanrum efter det. 
 

 Häng upp din scouthalsduk på ett synligt ställe, så som i fönstret eller bilen 
 Gör en aktivitet tillsammans med en vän eller släkting på distans; dansa, 

rita, jumppa, läs högt för varandra, sjung, spela spel... 
 Laga mat på stormkök på gården / laga mat åt familjen 
 Gå på en utfärd på gården eller närskogen, kom ihåg matsäck! 
 Plocka skräp i din näromgivning eller i naturen  
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Vargungar och familjescouter väljer 5 av de valbara uppgifterna 
Äventyrsscouter och spejarscouter väljer 10 av de valbara 
uppgifterna 
Explorerscouter och äldre väljer 15 av de valbara uppgifterna 
 

 Skicka ett kort eller brev med posten till en vän 
eller släkting 

 Läs en bok 
 Lär dig en ny knop 
 Lär dig/repetera sjömärken 
 Drick något varmt utomhus och njut av 

stunden  
 Gå ut och ropa kårens eller ditt favoritrop för 

full hals 
 Gläd en vän eller släkting med ett 

telefonsamtal 
 Kratta på gården 
 Om du har ett seglingsställ, öva på att klä den 

på dig på tid 
 Lek en ny utelek 
 Hoppa ruta eller hopprep 
 Bonga en svan eller svala 
 Gå igenom hur du ska gå tillväga i en MOB 

(man over board) -övning 
 Se på minst tre videon på YouTube som du 

hittar med sökordet scout  
 Ställ eller sätt dig på en sten, stubbe eller 

betongklump och sjung en scoutsång 
 Läs Scoutposten i 15 minuter 
 Bekanta dig med scout.fi-sidan 
 Plantera en växt/blomma/örter 
 Lär dig/repetera karttecken 
 Ordna en picknic i vardagsrummet med en 

familjemedlem (vid behov på distans) 

 Lär ut ett scoutrop åt en vän eller 
familjemedlem (vid behov på distans) 

 Beundra stjärnhimlen 
(popularastronomi.se/stjarnkarta) 

 Repetera allemansrätten 
 Tänd en brasa ute (kom ihåg att kolla om det är 

skogs- eller gräsbrandvarning) eller i en 
bastu/kamin/öppen spis 

 Sitt ute i en halv timme och njut av vårsolen 
 Delta i ett distansscoutmöte 
 Gör ett konstverk av naturmaterial på gården 
 Sov en natt på balkongen/terrassen/gården 
 Gör en god gärning åt en granne, släkting eller 

vän  
 Uppdatera social media med ett scouttema och 

#scoutahemma och #distansscouting 
 Bonga en 

humla/citronfjäril/blåsippa/tussilago 
 Gå på en promenad i skogen eller parken 
 Bonga grodyngel i en pöl eller i ett dike 
 Tvätta en båt 
 Besök en strand och vada barfota i vattnet 
 Om du har en flytväst, kontrollera att den är i 

skick och öva dig att sätta den på dig 
 Se på livestreaming från naturen (t.ex. 

WF:s Luontolive luontolive.wwf.fi)  
 Utmana dina scoutvänner att avlägga 

#scoutahemma-märket och gör en beställning 
av märket

 


