
Schema för äventyrar-avdelningen Spanarna höstterminen 2018.
Normal mötestid är 19:00 till 21:00. Samtliga veckomöten börjar i Tre Liljors park och slutar inne i

scoutlokalen på Idungatan 9.

September

2 Prova-på (helgmöte)
4 Uppstartsmöte 1 - Rådspatrullen
11 Uppstartsmöte 2 - Rådspatrullen
18 Uppstartsmöte 3 - Rådspatrullen
22-23 Scouternas Natt
25 Första mötet - Uven

Oktober

2 Andra mötet - Vargen
4 Rådspatrullmöte
5-7 Spanarinvigning
9 Tredje mötet – Korpen
14 Kårstämma
16 Fjärde mötet - Vargen
21 Ämbetsmöte
23 Femte mötet - Korpen
30/31 Höstlov – mötet inställt

November

4 Ljusfest i Hagaparken
6 Sjätte mötet - Vargen
8 Rådspatrullmöte
9-11 Hösthajk
13 Sjunde mötet - Korpen
18 Ämbetsmöte
20 Åttonde mötet - Vargen
23-25 Rådspatrullhajk
27 Nionde mötet - Korpen

December

2 Ämbetsmöte
4 Tionde mötet - Vargen
6 Rådspatrullmöte
7-9 GAM
11 Elfte mötet – Korpen
18 Terminsavslutning med hela kåren

Januari

2-6 E-kursen

Kontaktuppgifter

Uven: spanarledarna@gmail.com

Theodor: 070 543 21 37
Bobby: 073 661 25 32

         Uven_WV

         Unga Wallinum Väpnarna

Färgkoder

Fetstil = avser helgaktiviteter, 
mer info kommer via mail.
Röd = Ordningspatrullens namn
Blå = Endast Rådspatrullen
Lila = Endast ämbetsinnehavare

Personlig utrustning 

Kniv
Penna
Papper
Plåster (vattentätt packade)
Tändstickor (vattentätt packade)
Chiffernyckel

På nästa sida finns en närmare beskrivning av vad olika begrepp i schemat innebär.

mailto:spanarledarna@gmail.com
https://www.instagram.com/uven_wv/
https://www.facebook.com/Unga-Wallinum-V%C3%A4pnarna-300469417350690/


VECKOMÖTEN

Varje tisdag har vi möte för hela avdelningen. Mötestiden är 19:00 till 21:00, men kom helst lite tidigare.

UTFÄRDER

En gång i månaden har vi en utfärd där vi vandrar i skog och mark, sover i vindskydd, paddlar kanoter 
eller övernattar i stuga. Utfärder eller heldagsaktiviteter under helger är markerade med fetstil i schemat. 
Inför dessa kommer alltid en inbjudan i pdf-format att skickas ut via mail.

RÅDSPATRULLEN

För de mer erfarna i patrullerna krävs ett stort ansvar och i början av höstterminen väljer varje paturll sin 
Patrulledare och Vice Patrulledare. Rådspatrullens verksamhet är till för att ge PL/VPL träning i ledarskap 
och möjlighet att reflektera över sina patrullers utveckling. Vi ordnar möten en torsdag i månaden mellan 
19:00 och 21:00 samt 1-2 utfärder per termin som bara är för rådspatrullens medlemmar, dessa är 
markerade med blå färg i schemat.

PATRULLÄMBETEN

Varje scout i patrullen (förutom PL/VPL) som har viljan och intresset uppmuntras att ta sig an ett 
patrullämbete. De fyra patrullämbetena är:

• Sjukvårdsansvarig: tränas i sjukvårdskompetens samt ansvarar för patrullens sjukvårdsutrustning 
under utfärder.

• Matansvarig: tränas i matlagning och eldning samt ansvarar för patrullens egen matplanering, 
inhandling och tillagning under utfärder.

• Utrustningsansvarig: tränas i friluftsteknik samt ansvarar för patrullens utrustning under utfärder.
• Loggboksansvarig: tränas i estetik, teori om natur och scouting samt ansvarar för patrullens 

loggbok, patrullens ceremonier och symboliska ramverket.

Ämbetenas syfte är att göra alla delaktiga i patrullen, samt att ge praktisk kunskap inom ett särskilt 
område. Varje termin ordnar vi möten en söndag i månaden mellan 15:00 och 17:00 som bara är för 
ämbetsinnehavare, dessa är markerade med lila färg i schemat. En gång per temin är ämbetsmötet förlängt,
varvid inbjudan skickas ut via mail.

ORDNINGSPATRULL

Ordningspatrull är ett ansvar som roterar mellan alla patruller i avdelningen. Uppgifterna innebär att 
hjälpa ledarpatrullen ställa i ordning efter mötet, samt att städa lokalen. Pga av detta ansvar kan man inte 
omedelbart lämna mötet 21:00. Ordningspatrullen för respektive veckomöte står skrivet med röd färg i 
schemat.


