
OBLIGATORISKA

VALBARA

Välkommen 
explorerscout

Scoutfärdighets-
tävlingar

Gruppledar-
utbildning

Explorerscout-
evenemang

Övergång och 
reflektion

Full koll i 
vardagen

Stor för 
de små

Ett hållbart 
liv Utfärd

Världs-
åskådning

Vår grej Vår natur Jag själv Jag och 
andra

Som en del av
samhället

Vi ordnar 
ett läger

Explorerscouten 
på kurs

Verksam 
i kåren Vandring

Lotsen och vi Vad som komma
skall

Våra teser En egen
patrullsymbol

Explorerscoutens
löfte och ideal

Övergång
spejarscout-

explorerscout
Reflektion

Övergång explorer-
roverscout

Evenemangs-
utbudet

Med i svängarna
bland närkårerna

Med i svängarna i
FiSSc/distriktet

Med i svängarna i
centralorg.

Koll på scout-
färdigheterna

Tävlings-
utrustningen

Tävlings-
uppgifterna

Vi deltar i en
scoutfärdighets-

tävlingEfter 
tävlingen

Koll på maten Koll på ett rent
hem

Koll på den
digitala världen

Full koll på att
leda sig själv

Full koll på att
förflytta sig i

vardagen

Full koll på en
bra vardag

Full koll på vad
jag kan

Som ledare för
vargungar

Som ledare för
äventyrsscouter

Som ledare för
spejarscouter

Som ledare för
jämnåriga

Ledare för
familjescouting

Ansvarsuppgift på
läger eller utfärd

Som ledare utanför
scoutingen

På scoutfärdighets-
tävling med yngre

scouter

Utfärd eller seglats
till ett nytt ställe

Utfärds-
utrustning

Orientering och
kartor Bivacker

Då nöden är stor

Scoutingens
värderingar

Bekant med
församlingen

En stilla stund i
patrullen

En annan
världsåskådning

Andra 
kulturer Fördomar

Bibeln och
populärkulturen

En egen påhittad
religion eller

ideologi

På bekvämlighets-
zonens gräns

Engångs-
företeelser

Patrullen på
internet

Omväxling på
utfärden

I lära hos
mästaren

Nya 
förmågor

Ut i naturen Mat ur naturens
skafferi

Jag skyddar
naturen

Jag känner
naturen

På hållbart sätt i
naturen

Förhållande till
naturen

Jag 
utvecklas

Fysiska
utmaningar

Mentala
utmaningar

Jag i sociala
sammanhang

Vad ska jag bli
när jag blir stor

Lugn och ro

Förändringar Mental hälsa

Fri att vara jag

Människor nära
mig Sex

Rusmedel och
spel Hatretorik

Fördomar och
fakta

Nästan vuxen 

Levande
bibliotek

Finländare och
europé

Liten gärning,
stor glädje

Påverka i
hemkommunen Scouthistoria

Som scout i
världen

Världen utanför
kåren

Mänskliga rättigheter
tillhör alla

Lägrets
gemensamma

utrustning
Lägerbespisning

Läger-
konstruktioner

Special-
konstruktioner på

lägret

Lägerprogram Säkerheten på
lägret

Hygienpass
Kurs i första

hjälpen

Utekurser Lekkurs

Gruppledar-
fortsättningskurs

YSP-kurs

Radioamatörs-
kurs

Signalkurs Y-trainee

Scoutledarträff
eller kårdag KV-trainee

Båtförarkurs

Grunden för
hållbar utveckling

Litet men 
stort

Ekologiskt och
närproducerat Konsumtion

Klimatvänliga
handlingar

Jämlikhet och
mänskliga
rättigheter

Demokrati och
delaktighet

Fredsarbete

Kåren som
organisation

FiSSc: eller FS
verksamhet

För kårens 
bästa

Kommunikation i
kåren

Pengar till 
kåren

Bekant med
understöds-
föreningen

Tradition och
historia

Koll på
handslaget

Mat under
vandringen

Vandrings-
utrustning

Säkerhet under
vandringen

Ut på 
vandring

Explorerledarens
rättigheter och

skyldigheter

Åldersgrupp-
ernas särdrag

Gruppens
utvecklingsfaser

Gruppbildning Scoutmetoden
och scoutidealen

Scout-
programmet

Verksamhets-
planering

Mötesplanering Handslaget

Ledarskaps-
praktiken

Ledarskap i olika
situationer Lek

Kårtraditioner Tidsanvändning Andakter och
pauser

Utfärds-
kunskaper

Säkerhetsföreskrifter
och Tryggt tillsammans-

utbildning

Att ordna en
utfärd

Utmaningar i
ledarskapet

Respons på
ledarskaps-
praktiken

Skärgårds-
skeppar-
praktik

Båtmotorn Sjöräddning
Praktikseglats

inför sekondkursen
Lägga till och

kasta loss

Båtvård före
sjösättning

Vi hålls på
sjökortet

Dags för
seglats Fjädermoln

Skräp, gråvatten
och septitank

Säkerhets-
föreskrifter på sjön

Radiotelefon och
signalflaggor

Proviant 
ombord


