Djupadals Scoutkår
av Scouterna
Verksamhets- och långtidsplan 2018
Trevlig scouting med stora upplevelser
Djupadals scoutkår bedriver scouting i stadsdelarna Hyllie och
Limhamn. Scoutkåren har sedan kåren bildades 1963, satsat
på de traditionella scoutfärdigheterna, på friluftsliv och
upplevelser utomhus. Vi försöker göra våra aktiviteter lärorika
och levande med hjälp av teman och bakgrundsberättelser.
Det gör arrangemanget äventyrligt och spännande.

Guldgrävarhajken 2017.Temahajk för utmanarscouter.
Utman

Efter ombyggnad, vill vi
att Elinelundsgård ska
Se ut så här!

Elinelundsgård
Framgång till bra scouting är uteverksamheten. Vi bedriver större delen av våra möten på Elinelundsgård och i
utomhusmiljön där. Vi menar att detta leder till att många barn söker sig till vår kår.
Vi kommer att under 2018 starta ett stort renoverings- och byggprojekt på Elinelundsgård.
Med hjälp av föräldrar och andra intresserade ska vi förvandla vår kalla lada till en funktionell scoutgård. Vi står
inför stora utmaningar som kommer att prägla 2018/-19. Vi behöver mobilisera arbetskraft till denna ombyggnad.
Ekonomiska resurser krävs för ombyggnaden, men hyran kommer också att öka, vilket kommer att påverka kårens
annars stabila ekonomi.

Mötesverksamhet
Djupadals scoutkår bedriver scouting med
1 Utmanaravdelning, 1 Äventyrsavdelning
1 Upptäckaravdelning, 2 Spåraravdelning och 1
Bäveravdelning.
Alla våra avdelningar har 20-25 scouter och är fulla.
Vi har 10 barn på kö och vill kunna erbjuda dem plats.

Styrelse
Styrelsen består av 7 ledamöter och 2 representanter
från Utmanarna. Styrelsen har möte var 6:e vecka,
under terminerna.

Scoutläger på Vässarö, juli 2017

Ledarskap i Djupadals scoutkår
Vi har ledarsamlingar minst 4 gånger/verksamhetsår.
Två av dessa är planerings- och kårutvecklingsmöten.
De andra är ledarutvecklingsmöten eller vidareutbildning
och/eller sociala aktiviteter. Vi vill utveckla ledarskapet
och entusiasmen i våra ledarteam med ledarutbildning
och stimulerande arrangemang. Vår verksamhet är
efterfrågad. Många vill bli scouter i Djupadals Scoutkår. Vi
vill därför starta nya enheter för att kunna ta emot fler
scouter. Vi behöver därför flera ledare. Vi erbjuder
ledarskapsutbildning men också träning i scoutfärdigheter. Vi vill utveckla utmanarverksamheten för att
entusiasmera dessa, våra äldsta scouter, till att vilja bli
ledarassistenter och senare att också bli ledare.
Med dessa insatser har vi nått viss framgång redan.

Våra utmanare bör vara kårens framtida ledare.
Vi vill ge våra utmanarscouter en personlig utveckling och i
ledarskap. Med individuella samtal vill vi förstå hur vi kan
ge varje scout möjlighet att växa och utvecklas på sina
egna villkor. Vi ger våra utmanarscouter ledarutbildning
och specifika kunskaper i friluftsliv. Vi uppmanar också till
samvaro med scouter från andra kårer och deltagande i
internationella läger och upplevelser. Vi ska stimulera våra
utmanare till att delta i Blå hajk, Explorer Belt och
nationella och internationella läger.

Våra gemensamma övernattningar och läger:
Vårläger, tre nätter under Kristihimmelsfärdshelgen. Vi
genomför sommarläger varje sommar i juli/aug och en
gemensam kårövernattning (Elefanthajk) i sept-okt.

Blå hajken Forsfararna – i början på -80-talet!

Vi vill också varje år anordna:
S:t Georgsdagen den 23 april och deltaga i Scouternas vårloppis tillsammans med de andra Malmö kårerna på
Malmö Mässan. Djupadals scoutkår genomför också ett temaarrangemang för Skånes alla Äventyrsscouter och en
Julmarknad i december.

Utvecklingsområden
Djupadals scoutkår vill hela tiden utvecklas och förbättra vår verksamhet. Vi har därför en utvecklingsplan som vi
arbetar efter. Planen är ett levande dokument som revideras och förändras minst en gång på verksamhets år.
Arbetet med planen stärker kårens framtid. Planen innehåller bland annat dessa utvecklingsavsikter:
Föräldramedverkan. Vi vill engagera våra scouters föräldrar i verksamheten där de deltar och hjälper till med
kortare eller längre projekt.
Barn och unga på samma villkor. Vi vill jobba för att få en jämlik fördelning i verksamheten genom tydligare
rekrytering och att utveckla programmet så det attraherar flera barn och unga oavsett kön.
Scoutdräkten stärker gemenskapen i gruppen och med andra scouter.
Därför vill vi att scoutklädseln blir en naturlig del i verksamheten.
Märken sporrar till engagemang och därför vill vi att märkena blir en naturlig del i programverksamheten.
Märkena blir också ett enkelt sätt att hitta en kunskapstråd att följa genom programmet och åren i scouterna.
Mobiltelefon är en del i barnens vardag, men på scouterna vill vi att våra ungdomar ska finna avkoppling och
trivsel tillsammans i möten mellan människor och vägen dit är att vara nedkopplade och närvarande.
Vi vill att vår verksamhet ska var fri från tobak, alkohol och droger. Kåren ha antagit en drogpolicy.
Lägerutrustning är dyr. Därför vill vi lära ut hur man vårdar och handskas med vår fina utrustning.
Vårt engagemang för medmänniskor med behov och insatser i samhället, behöver utvecklas.

Lägerverksamheten
Våra läger är en viktig del av vår verksamhet. Därför har vi vårläger och sommarläger varje år.
Sommarlägerplaneringen ser ut så här de följande åren: 2018: Regionsläger på Sjörröd.
2019: Eget kårläger vid Raslången. 2020: Vi funderar. 2021: Nationell Jamboree.

