Verksamhetsplan 2017/2018
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 på Rehnsgatan 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 för att säga till om någon uttrycker sig negativt eller aggressivt mot någon annan.

Fokuspunkter
Under verksamhetsåret 2017/2018 kommer vi att fokusera på att:







Vi ska satsa på ledartillväxt och på att behålla de ledare vi har i kåren.
Aktivt arbeta för att kunna starta två spårarscoutavdelningar på Rehnsgatan verksamhetsåret
2018/2019.
Erbjuda stödpersoner till de ledarteam som är i behov av detta. Personen/erna ska kunna
stödja i verksamheten, med administrativa eller övriga uppgifter.
Verka för att alla kårens ledare uppdaterar kursen Trygga Möten var tredje år samt att nya
ledare och andraårsutmanare går kursen.
Kåren ska arrangera minst en men helst två aktiviteter där ledare och utmanarscouter kan
mötas per termin.
Aktivt arbeta med de för året aktuella punkterna på Kartan.
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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
Avd.möte Gnagarna
Avd.möte Waingunga

Tid
Måndag
Tisdag

Avd.möte Skogsmännen
Avd.möte
Snabbfötterna
Avd.möte Rovfåglarna
Avd.möte Stingarna
Avd.möte Utmanarlag

Torsdag
Måndag

Aktivitet
Kårstyrelsemöte
Möte med
arbetsutskottet (AU)

Tid
Första söndagen/månad
2 veckor före KS

Tisdag alt Torsdag
Onsdag
Onsdag

Termin
Aktivitet
Gemensam planeringshelg med ledaraktivitet på fredagen
Arbetshelg på Pettersberg
Föräldramöten på avdelningarna

Tid
Augusti och Januari
Hösten och Våren
Hösten och Våren

Verksamhetsår
Aktivitet
Grenläger spårare
Grenläger upptäckare och äventyrare
Kårstämma
Rekrytering
Scouternas Natt
Höstlovsfilmkväll (lokalen Bredängsvägen)
Scouternas Höstdag
Scouternas Stämma
Julavslutning
E-kurs
Sportlovsdisco (lokalen Bredängsvägen)
Valborgsfirande (Bredäng)
Scouternas Dag
Våravslutning

Tid
juni/augusti
Juli – augusti
augusti
Augusti/September
September
oktober
oktober
november
December
December/Januari
februari
April
April/Maj
juni
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Kartan
Kartan är ett arbete som startade i början av 2009 för att ta fram en gemensam färdriktning bland
kårens aktiva ledare och assistenter. Arbetsformerna beror på punkterna och materialet är till viss
del en form av en ”önskemålslåda” med stort som smått. Det förminskar dock inte materialet
eftersom det i skrivande stund är det material som har störst förankring i kåren bland aktiva ledare
och assistenter. Nedan presenteras de punkter som tagits fram till ”Kartan”.

Stående punkter

Område Aktivitet

Måldatum

Rekrytering

Stående

Föräldrar
Ledarvård
Pettersberg
Program
Sommarläger
Utveckling
Utveckling
Utbildning
Utbildning
Utbildning

Besöka utvalda skolor i kårens upptagningsområden i början av
varje hösttermin
Aktiv stödorganisation bestående av föräldrar inom kåren
Bjuda in aktiva som inaktiva ledare till vissa av kårens aktiviteter
t.ex. hajk och lägerbål
Förhindra förskogning/igenväxt av ängarna samt björkdungen.
Underhålla och tillgängliggöra ett digitalt arkiv på gvb.nu för
kårens dokumentation
Kårläger var femte år dvs under jubileumsåren
Både män och kvinnor ska vara representerade i ledarteamen
på alla kårens avdelningar
Uppmuntra utmanarscouter att vara ledare på läger år 1 och
ledare på avdelning år 2
Alla scouter ska vid avslutad äventyrarscouttid ha genomgått
patrulledarutbildning
Alla assistenter ska efter två år på avdelning ha genomgått
Ledarutbildning BAS
Alla aktiva ledare över 25 år ska ha gått Ledarutbildning SCOUT

Stående
Stående
Stående
Stående
Stående
Stående
Stående
Stående
Stående
Stående

Tidsatta punkter

Område Aktivitet

Måldatum

Kårarr
Lokalerna
Pettersberg
Pettersberg
Pettersberg
Pettersberg

Verksamhetsåret 24/25
Verksamhetsåret 17/18

Pettersberg
Program

Inbjuda Kung Carl XVI Gustaf till firande GVB 100år
Färdigställa akustikplattor i taket på Rehnsgatan
Det ska finnas fyra fasta vindskydd
Utreda hur vi minskar lerbildning på Pettersberg
Färdigställa lägerförrådet
Utreda vilka åtgärder som behöver utföras för att ladan
ska gå att använda
Utreda vilka åtgärder som behöver utföras för att
åtgärda Gårdsfogdetaket genom finansiering från St
Göran-kommittéen.
Definiera olika grenars program

Verksamhetsåret 17/18
Verksamhetsåret 17/18
Verksamhetsåret 17/18
Verksamhetsåret 17/18
Verksamhetsåret 17/18
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