
 
 
Handlingsplan för UV-scoutrådet 2018-2019 
 

Relationen till Gud 
UV-scouts verksamhet syftar till att uppmuntra scouter till en personlig tro på Jesus Kristus. 
För att göra detta har vi två viktiga redskap; bönens kraft och bibelns texter.  
 
Bön 
Vi vill vara tydliga med att visa bönens betydelse och vikten av att börja och avsluta varje 
möte, sammanträde och UV-scoutkväll med bön.  
 
Bibel  
Vi vill visa på bibelns betydelse för vår rörelse i för den enskilda människan. Vi vill också öka 
intresset för bibelläsning i UV-scout. Därför kommer vi att se över möjligheterna att ta fram 
en UV-scoutbibel i fickformat, med NT och psaltaren.  
 

Relation till omvärlden 
Vi vill fortsätta arbeta med de utmaningar som ges genom SAU:s Freds-, miljö- och 
rättvisepolicy, Våra avtryck. Policyn ligger till grund för miljöarbetet på våra UV-scoutläger 
och vi vill arbeta för att alla som arbetar i staben på våra läger ska bli medvetna om och 
arbeta kontinuerligt med miljöfrågor.  
Vi vill också lyfta frågor som rör solidaritet, rättvisa och jämställdhet i samband med våra 
insamlingsprojekt.  
 

Relationen till medmänniskor  
Vi vill arbeta för att integrationsfrågor kommer att vara i fokus kommande år. Ett tillfälle att 
göra detta är på den ekumeniska scoutledarhelgen Redo att leda. Vi kommer att arbeta för 
att frågor kring integration ska aktualiseras på något sätt under helgen. 
 
Vi vill utveckla våra relationer till övriga scoutförbund och öka gemenskapen och utbytet 
med andra scouter. Detta gör vi på ett mycket konkret sätt genom att arrangera en 
ekumenisk scoutledarhelg 2018, Redo att leda. Denna satsning gör vi tillsammans med Royal 
Rangers, Frälsningsarméns ungdomsförbund, equmenia, SALT och Adventistsamfundet.  
 

Ledare  
Vi vill satsa på UV-scoutledare och skapa mötesplatser och engagemang. Vi vill hjälpa UV-
scoutledare att få kunskap som kan hjälpa dem i sin viktiga uppgift.  Scoutledarhelgen med 
namnet Redo att leda är en stor satsning på just scoutledare.  
 
Vi vill utmana och utrusta ledare. Ett sätt att göra detta är att arrangera ledarutbildningen 
UPPLEV, nu för fjärde gången, till sommaren 2018. I utbildningen tas frågor kring miljö, 
ledarskap och friluftsliv upp.  



Vi vill hitta metoder att dela kunskap om programförslag och aktiviteter mellan kårerna. Ett 
sätt att göra detta är att få fler ledare att hitta till SAU:s hemsida och att utveckla UV-scouts 
innehåll på hemsida i form av aktivitetsbank, tips och annat.  
 
Vi vill stötta nyblivna UV-scoutledare, framförallt de som kanske inte själva gått i UV-scout 
som barn. För detta har vi StegEtt, en grundkurs för UV-scoutledare.  Under följande år vill vi 
arrangera kursen vi minst ett tillfälle.  
 

Våga! 
Att samla alla UV-scouter och ledare på ett och samma läger är en stor satsning och ett vågat 
projekt. Eftersom vi ser de positiva effekterna av ett storläger vill vi fortsätta planera för att 
genomföra detta 2019. Vi vill visa att vi vågar satsa stort på UV-scoutläger och vi vill se att 
det ger ringar på vattnet i de lokala kårerna i form av framtidstro, engangemang och 
gemenskap. 
Under 2018-2019 vill vi fortsätta planeringen med storlägret genom att sätta 
tema/lägernamn, tillsätta lägerchefer, stab och viktiga nyckelpositioner inför lägret. Vi vill 
arbeta för att tillsätta en projekttjänst för storlägret under våren 2018. 
 
Denna handlingsplan aktualiseras på varje rådsmöte och finns som en stående punkt på 
dagordningen. En särskild arbetsgrupp har utsetts med representanter från UV-scoutrådet, 
denna arbetsgrupp leder processen med att revidera och utvärdera handlingsplanen.   
 


