14. Mina personliga mått

16. Morsealfabetet

Skogsmännen

Namn: ____________________
Patrull: ____________________
(Bär mig alltid i bröstfickan)

Hur bred är min tumme:
Hur långt är det mellan
tummen och pekfingret:

__________

Hur lång är min sko:

__________

De fyra internationella spårtecknen

__________

Hur lång är jag:

__________

4. En scout visar hänsyn och är en
god kamrat

Hur många steg tar jag
på 10 meter:

__________

Något som är 10 cm _______________
__________

10. Allemansrätten
Det är tillåtet att
 Plocka blommor, bär och svamp
Se upp med fridlysta växter
 Tälta en natt, det är förstås bra att
fråga markägaren om lov
 Elda om risk för skogsbrand ej
föreligger. Tag ändå helst kontakt
med markägare och brandfogde
 Ro och segla på annans vatten
 Medföra hund om du har den
under kontroll
 Dricka och hämta vatten ur källa
eller sjö

Följ denna pil

Följ inte denna väg

1939
1941
1942

Brevpil 3 m (X m
pilens riktning)

Sluttecken – gå hem
– spåret slut

1960
1965
1968
1965

2. En scout är ärlig och pålitlig

Hur långa är mina steg:

1913
1915
1920
1924

1. En scout söker sin tro och
respekterar andras
3. En scout är vänlig och hjälpsam

5. Scouthistoria, forts
Sveriges Flickors Scoutförbund (SFS) bildas
Vargungegrenen bildas
Första Jamboreen (världsscoutlägret).
Jamboree betyder ”glad samling”, ”skiva”,
”hippa” (gammalt indian ord)
Stockholms kyrkliga scoutkår
och Gustaf Vasa kolonnen bildas
BP nomineras till Nobels fredspris
BP dör i Kenya den 7 januari
Vässarö doneras till Stockholms Scoutkår
(nuvarande Stockholms Scoutdistrikt)
Sammanslagning av (SS) och SFS) till
Svenska Scoutförbundet (SSF)
Bredängs Scoutkår startas
Nytt program, ny scoutdräkt, juniorscoutgrenen införs
Bredängs Scoutkår startas

3. Scoutlagen

Hur lång är min underarm: __________

Något som är 1 m

12. Spårtecken

__________

5. En scout möter svårigheter med
gott humör
6. En scout lär känna och vårdar
naturen
7. En scout känner ansvar för sig
själv och andra

7. Scoutmetoden består av följande delar:
Scoutlag och scoutlöfte
Scoutlagen utgör det grundläggande förhållningssätt varje
scout bör sträva efter.
Patrullsystemet
Verksamheten genomförs i den lilla gruppen, patrullen.
Lära genom att göra – Learning by doing
Scouten lär genom att delta i planering, genomförande
och utvärdering av verksamheten.
Symboliskt ramverk
Symboler och ceremonier används för att skapa utrymme
för eftertanke och reflektion.
Friluftsliv
Genom friluftslivet möter scouten i patrullen utmaningar
som leder till samarbete och kreativ problemlösning.
Lokalt och globalt samhällsengagemang
Genom lokalt engagemang och internationella upplevelser
får scouten kunskap om och lär sig ta ansvar för sina
medmänniskor och samhället.
Stödjande och lyssnade ledarskap
Den vuxne scoutledarens roll är att skapa förutsättningar
för scoutens utveckling genom att stödja, tillåta och
uppmuntra scoutens engagemang och eget ansvarstagande.

15. Chiffer
Brädgårdschiffer (Man brukar hoppa över Q
och W)

2. Patrullmedlemmar

Namn:
Mobil el. tel bostad:
___________ _______________

13. Flaggan

4. Scouthistoria
1857
1899

___________ _______________

1907

___________ _______________
1908

___________ _______________
Scoutscout (Q, W, X och Z finns inte med

___________ _______________

1909

___________ _______________
___________ _______________
___________ _______________
___________ _______________

Flaggan hissas
 08:00 under mars – oktober
 09:00 under nov – februari
Flaggan halas
 Vid solens nedgång, senast 21:00

1910
1912

22 febr. Robert Baden Powell, BP föds
Boerna belägrar den sydafrikanska staden
Mafeking under Boerkriget
Försöksläger på Brownsea Island. 21 Pojkar
från alla samhällsklasser bildar patrullerna:
Spovarna, Korparna, Vargarna och Tjurarna.
”Scouting for Boys” kommer ut, tidningen
”The Scout” startas, scoutdräkten börjar
användas
De första scoutflickorna dyker upp
KFUM startar scoutverksamhet
Försök med scouting för flickor.
Ebbe Liberath startar scouting i Göteborg
Sveriges Scoutförbund (SS) bildas.
Tidningen ”Scouten” Kommer ut.
BP träffar Olave Soames (född 22 febr 1889,
gifter sig med BP 30 oktober 1912)

___________ _______________

11. Allemansrätten
Det är förbjudet att
 Skada naturen, vi kan t o m straffas
för skadegörelse
 Bryta grenar eller ta ris och bark från
levande träd
 Ta ollon och nötter
 Plocka blommor, svamp eller bär på
annans tomt
 Plocka fridlysta blommor
 Gå på odlade fält (t.ex. åker och
granplantering)
 Fiska utan tillstånd
 Skräpa ned
 Lägga till vid annans brygga

6. Scouthistoria, forts

1968 Nytt program, ny scoutdräkt, jsc-grenen
1969 Gustaf Vasa Scoutkår och Bredängs Scoutkår
slås ihop till GVB
1970 Varungar (pojkar) och Blåvingar(flickor) blir
miniorscouter
2007 Ny scoutdräkt, byte från den mellanblå
färgen på skjortan till en grönblå nyans
(petroleumblå)
2008 Nytt program, nya namn på grenarna.
Miniorscouter blev Spårarscouter,
Juniorscouter blev Upptäckarscouter,
Patrullscouter blev Äventyrarscouter och
Seniorscouter blev Utmanarscouter
2011 Den 22 världsscoutjamboreen hålls i Rinkaby,
Skåne, Sverige
2012 De fem scoutförbunden, Svenska
Scoutförbundet (SSF), Equmenia (SMU),
KFUM/KFUK, NSF och FA, tillsammans med
Svenska Scoutrådet och bildar en ny
riksorganisation ”Scouterna”

9. Skogsfolkets Hederskodex
Jag använder min kniv som ett verktyg och
inte som en leksak. Jag håller min kniv ren
och skarp. Jag är varsam om andras egendom
och allt levande.
Bryna kniven: Rör kniven i cirkelrörelser.
Vinkeln mellan knivbladet och brynstenen ska
0
vara ungefär 15

8.

Scouting i Sverige och i
världen

I Sverige finns det 70-80 000 scouter. Alla
scouter i Sverige är med i en scoutkår som
i sin tur är med i riksorganisationen
Scouterna.
I hela världen finns det nästen 40 miljoner
scouter.
Scouting finns i nästan hela världen –
men i följande länder (diktaturer) finns
inga scouter: Andorra, Folkrepubliken
Kina, Kuba, Nordkorea, Laos, Myanmar
och Burma

