
 
 
 
Handlingsplan för UV-scoutrådet 2016-2017 
 

Relationen till medmänniskor  
Vi vill uppmärksamma SAM:s fokusområde för 2016 - mission. Detta gör vi genom att låta 
UV-scoutlägrens bibelmaterial genomsyras av detta tema. Vi vill också arbeta med 
möjligheterna att använda materialet Agora inom vårt metodområde.  
 
Vi vill uppmärksamma SAM/SAU:s handlingsplan för integration i de forum där den kan få 
genomslag. Vi lägger särskild vikt vid följande frågeställningar som finns återgivna i 
handlingsplanen: I vilken mån kan SAU:s  verksamheter visa vägen i integrationsarbete? 
Vilken träning behöver barn- och ungdomsledare i att leda en mångkulturell verksamhet? 
Dessa frågor vill vi bearbeta på en ledardag 2017.  
 
Vi vill inspirera ledare till en god föräldra-kontakt. Vi tycker också att det är viktigt att 
föräldrar får bra information om verksamheten för att känna trygghet. Därför kommer vi att 
ta fram en informationsfolder som kan lämnas till föräldrar, eller skickas ut elektroniskt.   

 
Relation till omvärlden 
Vi vill fortsätta arbeta med de utmaningar som ges genom SAU:s Freds-, miljö- och 
rättvisepolicy (Våra avtryck). Under 2016-2017 kommer vi därför att särskilt uppmärksamma 
frågor kring användning av ekologisk/närodlad och rättvisemärkt mat på våra UV-scoutläger. 
Detta genom att bjuda in intendenter (som ansvarar för inköp av matvaror inför UV-
scoutläger) till samtal och information bland annat utifrån Freds, miljö- och rättvisepolicyn. 
 
Vi vill utveckla våra relationer till övriga scoutförbund. Detta genom att UV-
scoutkonsulenten kommer att träffa representanter från SALT-scout, equmenia-scout och 
Royal Rangers för att se över möjligheter kring samverkan och gemensamma arbetsprojekt. 
En fråga som kommer att diskuteras är medverkan på Barnledarkonferensen 2017, 
alternativt att hitta ett andra/nya forum för att bedriva scoutrelaterade frågor.    
UV-scoutrådet fortsätter att ha kontakt med Scouternas styrelse och följer upp processen 
kring samverkan och det besked som lämnats till Scouterna att inte ingå ett samverkansavtal 
och Scouternas respons på detta.  
 

Ledare  
Vi vill uppmärksamma mini-UV-scouters, UV-scouters och ledarscouters behov av att vistas i 
naturen. Därför genomför vi under 2016 en ledarhajk med fokus på utomhuspedagogik. 
Helgen syftar också till att stärka gemenskapen mellan UV-scoutledare och uppmärksamma 
aktuella frågor i SAU och UV-scout.  
Vi vill utmana ledare att växa vidare i sin uppgift. Ett sätt att göra detta är att genomföra 
ledarutbildningen UPPLEV. Den planeras till sommaren 2016. I den uppmärksammas bland 



annat frågor kring miljö och ledarskap. Vi fortsätter även arbetet med revidering av UV-
scoutboken under de kommande 2 åren. 
Vi vill hitta nya vägar att dela inspiration och information för våra ledare. Därför kommer vi 
att publicera en aktivitetsbank på SAU:s hemsida.  
Under följande år vill vi starta arbetet med att tillsätta en arbetsgrupp och ledarstab inför 
storlägret 2019. Under 2017 vill vi uppmärksamma UV-scouts 75-årsjubileum på något sätt.  
 
Denna handlingsplan kommer att aktualiseras på varje rådsmöte och den kommer att läggas 
in som en stående punkt på dagordningen. En särskild arbetsgrupp har utsetts med 
representanter från UV-scoutrådet, denna arbetsgrupp kommer att leda processen med att 
revidera och utvärdera handlingsplanen.   
 
 
 


