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Verksamhetsplan 2021/2022 
Övergripande inriktning 
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng arbetar för att ge barn och ungdomar en bra start i livet genom 

personlig utveckling, baserat på den värdegrund som finns i scoutlagen, scoutlöftet och 

scoutmetoden. 

Verksamheten bedrivs i avdelningar som i sin tur är indelade i patruller. Viktiga verksamhetsplatser 

är våra scoutlokaler i Vanadislunden och Bredängsvägen samt vår scoutgård Pettersberg. 

Vi arbetar tillsammans för att få ett positivt och uppskattande klimat i vår verksamhet. Alla har ett 

personligt ansvar att säga till om någon uttrycker sig negativt eller aggressivt mot någon annan. 

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng ska arbeta för förverkligandet av kårens vision, antagen på 

KST2020. 

Fokuspunkter  
Under verksamhetsåret 2021/2022 kommer vi att fokusera på att: 

 Satsa på ledartillväxt och på att behålla de ledare vi har i kåren. 

 Verka för att vi följer Scouternas uppsatta riktlinjer för Trygga Möten och registerutdrag. 

 Kommunicera dokumentation/arbetsbeskrivning över det vi förväntas göra/gör på kårens 

olika poster samt kårens förvaltning. 

 Arbeta för att de olika avdelningarna ska arbeta mer synkroniserat och stödja varandra i 

respektive arbete.  

 Påbörja dokumentation för respektive åldersgrupp för att tydliggöra samt förenkla arbetet 

med när vissa saker bör genomföras samt hur programstegring sker inom kåren.  

 Skapa och uppdatera strategiska dokument för kåren såsom kårens stadgar och kårens 

strategidokument. 

 Genomföra allmänna ledarmöten samt avdelningsledarmöten. 

 Verka för att alla aktiva ledare har genomgått en kurs från Scouternas folkhögskola de 

senaste fem åren. 

 Inviga vår nya lokal i Vanadislunden.  

 Genomföra lägerplanering under planeringshelgen inför höstterminen samt vårterminen. 

 Öka vår synlighet i samhället på våra verksamhetsplatser. 

 Verka för att starta upp minst en spårarscoutavdelning. 

 Installera en ny avloppslösning på Pettersberg. 

 Kårstyrelsen ska verka för att all kommunikation mellan ledare och andra kårfunktionärer 

sker i en respektfull ton och inger trygghet för samtliga inblandade. 

 Kårstyrelsen ska verka för att alla medlemmar följer de beslut som är fattade. 

 

Utöver dessa fokuspunkter verkar vi för att följa upp och arbeta med kårens dokument Kartan 

där tidsatta mål och drömmar finns.  
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Hur vi ska nå och mäta våra uppsatta mål och fokuspunkter under 2021/2022: 

 

 För att skapa tillväxt och bibehålla ledare och utmanare i kåren genomför vi aktiviteter som 

skapar bryggor mellan team och grenar samt uppmuntrar till utbildning och ser till att det 

finns tid för samkväm och allmänna möten. 

 För att följa Scouternas riktlinjer gällande kursen Trygga möten och registerutdrag  

o Uppmuntra och tillhandahålla möjligheter, till exempel på allmänna ledarmöten, så 

att alla kårens ledare samt andraårsutmanare kan genomföra kursen Trygga Möten.  

o Införa ett system för hantering av registerutdrag för alla aktiva över 15 år under 

hösten 2021 

 Genom införande av avdelningsledarträffar och allmänna ledarmöten skapa ett forum för 

diskussioner mellan avdelningar, grenverksamhet och kårstyrelsen. 

 För att öka vår synlighet i samhället kommer vi att 

o Delta på sommaraktiviteten 127-festivalen i Bredäng för scouter och icke-scouter.  

o Arrangera Valborg i Bredäng. 

o Delta i Gustaf Vasa kyrkans aktiviteter i samband med jul och påsk. 

 Genom att ha en inledande lägerplanering under höstterminens planeringshelg, skapar vi ett 

tidigt forum hur kårens sommarläger 2022 kommer att formas. 

 För att på ett övergripande sett se vad som varje enhet bör fokusera på samt för att 

inspireras av de drömmar och visioner vi har, finns dokumenten Kartan och Scoutkåren 

Gustaf Vasa-Bredängs vision. 
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Aktiviteter 
Här följer de allmänna och specifika aktiviteter som vi planerar att genomföra under det kommande 

verksamhetsåret. De är samlade under fyra rubriker: vecka, månad, termin och verksamhetsår. 

Aktiviteterna under varje rubrik sker med de intervaller som rubrikerna antyder. För vissa av 

aktiviteterna finns angiven tidpunkt för när de ska genomföras. 

 

Vecka   Månad  
Aktivitet Tid  Aktivitet Tid 

Avd.möte Snabbfötterna Måndag  Kårstyrelsemöte Första söndagen/månad 

Avd.möte Gnagarna Måndag  Möte med  1-2 veckor före KS 

Avd.möte Stingarna Tisdag  arbetsutskottet (AU)  

Avd.möte Waingunga Tisdag    

Avd.möte Mowgli Onsdag    

Avd.möte Rovfåglarna Onsdag    

Avd.möte Krypen Onsdag    

Avd.möte Kvart i Gustaf Onsdag / Torsdag    

Avd.möte Skogsmännen Torsdag    

 

Termin  
Aktivitet Tid 

Gemensam planeringshelg med ledaraktivitet Augusti och Januari 

Arbetshelg på Pettersberg Hösten och Våren 

Avdelningsledarträff 2 ggr/termin Hösten och Våren 

Allmänt ledarmöte 2ggr/termin Hösten och Våren 

Föräldramöten på avdelningarna Hösten och Våren 

 

Verksamhetsår  
Aktivitet Tid 

Sommarläger spårare Juni alt Augusti 

Sommarläger upptäckare och äventyrare Juli – Augusti 

Kårstämma Augusti 

Rekrytering Augusti/September samt Maj/Juni 

Scouternas Höstdag Beslutas av distriktet 

Höstlovsfilmkväll (lokalen Bredängsvägen) Oktober 

Scouternas Natt Beslutas av distriktet 

Distriktsstämma Beslutas av distriktet 

Scouternas Stämma Beslutas av Scouterna 

Julavslutning December 

E-kurs December/Januari 

Sportlovsdisco (lokalen Bredängsvägen) Februari 

Valborgsfirande (Bredäng) April 

Scouternas Dag April/Maj 

Våravslutning Juni 

Delta på 127 festivalen i Bredäng Juni/Juli 

 


