Jönköping nov 2015

Kårchefsinformation
Här kommer aktuell information till UV-scoutkåren:

UV-scouts Ledarhajk
Den 2-3 april inbjuds UV-scoutledare till en ledarhajk
på Långserums Fritidsgård! Innehållet består bland
annat av av undervisning, gemenskap och aktiviteter.
Lördagen inleds med naturvandring och fortsätter efter
lunch med föreläsning. Föreläsare är Anders Szczepanski,
forskare och chef för Nationellt centrum för
utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet.
Priset för hajken är 350 :- per person.
För mer info om helgen se:
http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/ledarhajk/
Anmälan till jonas.abrahamsson@sau.nu

UPPLEV – en ledarutbildning i fjällmiljö
Till sommaren är det dags igen för UV-scouts
ledarutbildning UPPLEV. Förbered dig på ett äventyr!
För mer info se:
http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/1522-2/

SAU:s Ledardag
SAU:s Ledarkvällar blir i år en Ledardag för alla ledare
i SAU! Regionårsmöten, föreläsning om nätmobbing
med Håkan Wetterö och stand-up med Jonas Helgesson.
För alla musikintresserade blir det GF vinter i Bankeryds
Missionskyrka på kvällen!
Mer info om Ledardagen:
http://sau.nu/nyheter/2015/11/ledardag-med-regionarsmote/

Mer info om GF vinter:
http://sau.nu/wp-content/uploads/2015/11/Web_GF_VINTER.pdf

UV-scoutläger 2016
Nästa lägersammanträde för lägerchefer är 21/1 18:30 på SAU:s expedition i Jönköping. De
nya lägerområdena hittar du här http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/uvscoutlager/lagerindelning-2016-2018/

UV-scoutrådet
Har ni förslag på lägerplats eller tema för nästa storläger 2019? Kontakta UV-scoutrådet:
http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/uv-scoutradet/

Här följer tips till kåren:
SAU:s Ledarutbildning UT finns på webben
Utvecklas i ledarrollen och stärk gemenskapen i ledargruppen! Denna ledarutbildning består
av filmklipp och samtalsfrågor. Utbildningen hittar du här:
http://sau.nu/utbildning/ledarutbildningen-ut/

Aktivitetstips inför vårterminen
Vill ni ha tips på aktiviteter och idéer när det är dags att planera inför vårterminens program?
Här hittar ni förslag på terminsprogram och aktiviteter:
http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/idebank/aktivitetsbank/
http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/idebank/forslag-pa-uv-program/

Patrullen - en studiecirkel i Bilda?
Bilda kan stötta er patrull på olika sätt. För att få veta mer gå in på: http://sau.nu/metodomraden/uvscout/karchefsinformation/patrullen-som-studiecirkel-i-bilda/

UV-scoutmaterial
Ni har väl inte missat UV-scouts egna t-shirt-sortiment? Gå in på webshopen för att beställa.
http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/uv-scoutmaterial/

Tillbakablick från två höjdpunkter under hösten:
UVa-natta
Det här blev en härlig tillställning med ca 160
deltagare och 19 patruller. Grattis till patrullen
Järven från Eksjö som blev årets vinnare och
tack till Ödeshögs UV-scoutkår för ett väl
genomfört arrangemang!

Se bilder från UVa-natta här
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1101426349885408.1073741834.1848035015
47702&type=3

Scoutinvest
9-11 oktober genomfördes denna
ledarscoutsutbildning med ca 80
ledarscouter och ledare på Långserums
Fritidsgård. Stort TACK till alla ledare
och kökspersonal som gjorde en fantastisk
insats för våra ledarscouter!

För att se bilder från helgen gå in på SAU:s
facebook-sida eller klicka på länken:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1111853225509387.1073741835.1848035015
47702&type=3

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

