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Hej! 

Här kommer fullt med aktuell information till UV-scoutkåren!  

 

Kårlägermärke 

På många håll planeras nu lokala initiativ istället för årets UV-scoutläger. På grund av stor efterfrågan 

finns det nu möjlighet att beställa ett lägermärke för sitt kårläger/dagläger/hajk eller vad man väljer att 

hitta på. Texten är ”UV-scout 2020” med en bild på en lägereld. Märket kostar 3 kr/st och beställs 

genom ett mejl till emma.andersson@sau.nu med antal märken, kår och leveransadress. Beställ senast 

under vecka 24 för leverans innan vecka 26.  

 

Insamling 

För att peppa för sommarens insamling drar vi inom kort igång en pant-utmaning på @uvscout på 

Instagram. Att panta burkar kan vara en möjlighet för barn att kunna bidra till insamlingen. Håll utkik! 

Inom kort kommer även filmer om de olika projekten ut, sprid i era kanaler. På kontot @uvscout 

finns även patrullutmaningar och tävlingar som går att delta i till och med vecka 26!  

 

Ledarslaget 

Lördagen den 26 september bjuder Kärda UV-scoutkår in till Ledarslaget 2020 – en spårning för  

UV-scoutledargruppen! Skog och vatten. Tävling och gemenskap. Vinnare och förlorare. I trakterna 

runt Kärda. 4-7pers/lag. Kostnad: 150:-/pers.  

Intresseanmälan för ledargruppen till: emma.andersson@sau.nu senast 30/6 

 

Hälsning från Oslagbarts lägerchefer 

I bifogade filer finns en hälsning från Ester Davidsson och Ida Widerberg, lägerchefer på Oslagbart, 

och en sammanfattning av den utvärdering som gjordes av er kårer efter lägret.  

 

UVA-natta 

Årets UVA-natta planeras av Bottnaryds 

UV-scoutkår och går av stapeln 19-20 

september! Planera in denna roliga hajk 

för de äldsta UV-scoutpatrullerna! 

 

 

 

 

 

 

 

Redo att leda 

Vi planerar fortfarande för att köra Redo att leda i början av hösten, om omständigheterna tillåter. 1 

augusti kommer besked om hur vi gör. Ett bra sätt att dra igång höstterminen med ledargruppen! 

Mer info på www.redoattleda.nu 
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Barn med särskilda behov 

Under nästa läsår gör vi en särskild satsning på ledarutbildning kring barn med särskilda behov. Den 

25 augusti kl 18:00 genomförs en ledarkväll i Centrumkyrkan, Forserum, där Rodhe Johansson 

föreläser om barns olika behov och leder samtal. Välkomna på den intressanta kvällen! 

 

Under 2020-2021 erbjuds UV-scoutkårer även att ta del av kursen ”Alla barn är lika olika” som 

handlar om bemötande av barn med särskilda behov i scoutkåren. Kursen tar cirka tre timmar att 

genomföra, inklusive fika. Kursen genomförs i samverkan med Equmenia Region Öst och 

studieförbundet Bilda. Kursen kan genomföras tillsammans mellan flera ledargrupper. Ansök om att 

ha kursen hos er genom att kontakta emma.andersson@sau.nu 

 

UV-scoutkalender 

7 juni: SAU:s årsmöte, digitalt över Zoom 

19-26 juli: Upplev – en ledarutbildning i fjällmiljö 

25 augusti: Ledarkväll, Centrumkyrkan i Forserum 

4-6 september: Redo att leda 

11-13 september: Växtverk steg III (nytt datum)  

19-20 september: UVA-natta, Bottnaryd. För de äldsta UV-scoutpatrullerna  

26 september: Ledarslaget i Kärda 

9-11 oktober: Scoutinvest – för scouter och ledarscouter födda -07 och tidigare 

6-8 november: Växtverk steg I – för ledarscouter och ledare födda -05 och tidigare 

 

Med önskan om en scoutig sommar, 

 

Emma Andersson 

UV-scoutkonsulent 

emma.andersson@sau.nu 

076-34 06 833 

 

Kristus har segrat – Vi kan segra! 
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