
Alternativa vägar vid inställda UV-scoutläger  
 

Hej alla lägerchefer, kårchefer och UV-scoutledare! 

 

Detta dokument skrivs utifrån att årets nio UV-scoutläger tyvärr har blivit inställda i 

sommar pga. den rådande corona-pandemin. Samtidigt som vi vill agera på ett sätt 

som inte riskerar att bidra till smittspridning, är det fortsatt viktigt för barn och unga att få 

mötas och ha aktiviteter under sommarlovet, med gemenskap, utomhusvistelse och fysisk 

aktivitet. Därför finns här ett antal tips på hur man kan jobba på kårnivå för att skapa mindre 

scoutläger, hajker eller dagläger/aktiviteter. Givetvis gäller att följa de rekommendationer 

från Folkhälsomyndigheten (FHM) som gäller i juni. FHM:s riskbedömning för arrangörer 

finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/  

 

Hajk, läger eller dagläger? 

Under övernattningar kan det vara svårt att hålla fysisk distans. Har ni inte möjlighet att 

genomföra övernattningar på ett säkert sätt enligt FHM:s rekommendationer, så kör gärna 

dagläger istället, det vill säga att man kör lägerverksamhet dagtid och att scouterna sover 

hemma.  

Anpassa verksamheten efter er kårs förutsättningar och resurser. Gör det ni 

har resurser och möjligheter till att göra, och använd er av ert närområde. Har ni inte 

resurser att köra en lägervecka med program, gör gärna en dagsutflykt eller scoutaktiviteter 

under ett par dagar. Och varför inte också köra en rejälare hajk mot slutet av sommaren för 

att kicka igång höstterminen?  

 

Hygien 

Se till att skapa möjligheter för god handhygien, vilket innebär att alla kan tvätta händerna 

med tvål och varmt vatten. 

 
Större kårer 

Inom SAU har vi stora UV-scoutkårer som är över hundra personer, och mindre kårer som 

är omkring tio personer. Givetvis följer vi FHM:s rekommendationer som i skrivande stund 

är att man max får samlas 50 personer. Större kårer uppmanas att träffas i mindre grupper, 

patrullvis eller några patruller tillsammans. Kanske kan ni köra läger med de yngre scouterna 

i början på veckan och de äldre mot slutet av veckan, eller köra träffar på olika platser.  

 

Mindre kårer 

Ni som är en liten kår - ta vara på tillfället att mötas och ha lägergemenskap i er lilla grupp. 

Kanske går scouterna ändå i skolan med barn från en annan liten kår, så att det inte medför 

några ytterligare risker att träffa dem? Kanske går det att göra något gemensamt i sådana 

fall!  

 

Program 

UV-scoutrådet vill gärna spara 2020 års drama och bibelstudier till UV-scoutlägren 2021, för 

att kunna använda detta material på bästa sätt nästa års läger. Flera tidigare lägermaterial 

finns på www.sau.nu/ledarhandledning - använd gärna t.ex. 2013 års material om UV-

scoutbönen eller 2014 års material om invandring och inkludering. Vi ska även kolla upp om 

2012 års material från Medvind finns inspelat och går att använda.   

 

Det finns många aktiviteter som fungerar bra i mindre grupper och där fysisk distans kan 

hållas. Scouting har en stor fördel på det sätt att utomhusaktiviteter medför mindre risker 

för smittspridning än inomhusaktiviteter. Använd gärna upplägget som är vanligt under en dag 
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på scoutläger: morgonsamling, att bygga upp lägerplatsen, drama och bibelstudie, spårning, 

scoutprojekt, bad, kanotpaddling, lägerbål och andakt. Det finns även en aktivitetsbank att 

hämta inspiration till aktiviteter från https://sau.nu/uv-scout/aktivitetsbank  

 

Insamling 

Behoven i vår värld kvarstår trots inställda läger. Insamlingen från årets UV-scoutläger var 

tänkt att gå till några olika skolprojekt som SAM stöder i världen, för att barn ska få sina 

rättigheter tillgodosedda. Gör gärna en insamling i er UV-scoutkår, använd era kanaler för att 

informera om insamlingen, så hjälps vi tillsammans åt att stötta barn i andra delar av världen. 

Info kring vilka olika projekt det gäller finns på www.sau.nu/insamling och där kommer 

även Youtube-videor om de olika projekten finnas inom kort. Visa gärna filmen kring det 

projekt ni väljer att fokusera på, och sprid gärna infon exempelvis via sociala medier och 

andra kontakter ni har.  

 

Fortsätt gärna ses under sommaren 

Sommaren innebär vanligtvis ett längre uppehåll för UV-scout, när många är iväg på semester 

och annat. I år kan tänkas bli en annorlunda sommar, när många barn och ungdomar är på 

hemmaplan mer än vanligt, och inte kan åka på semester eller hälsa på äldre släktingar. 

Kanske har ni möjlighet att bjuda in till scoutaktiviteter några gånger även under sommaren? 

Fundera över hur ni som UV-scoutkår kan vara “till glädje och nytta för hem och samhälle” i 

denna tid. Kanske kan ni hjälpa äldre och riskgrupper med att handla, sjunga för dem i 

trädgården, plocka skräp, bjuda in till grillning, göra ett digitalt lägerbål…  

 

Håll kontakten mellan kårer 

Instagramkontot @uvscout kommer att användas för att hålla kontakten mellan alla UV-

scoutkårer. Här kommer det att komma ut patrullutmaningar och hit kan man skicka bilder 

och lägerpepp!  
 

Inspirera varandra 

I den nystartade gruppen SAU-ledaren på Facebook startar vi inom kort en tråd kring 

alternativa sätt att göra läger och UV-scoutverksamhet i sommar - tipsa gärna varandra om 

aktiviteter, program, upplägg och hitta idéer och inspiration där!  

 

Lycka till och Guds välsignelse i er viktiga UV-scoutverksamhet i denna märkliga tid! 

 

Emma Andersson, Paulina Zackrisson och Josef Andersson på uppdrag av UV-scoutrådet 

 

Med tillägg av lägerrådet 2020-04-29 

 

Frågor och kommentarer? 

emma.andersson@sau.nu  

076-34 06 833 
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