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Scouternas verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar. Hos oss är alla lika 

mycket värda. Våra värderingar utgår från scoutlagen. Scoutlagen handlar i grund och botten 

om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker 

leva upp till. Nedan kan du läsa mer om vilka värderingar Scouterna står för i detalj.  

Vi har ingen avbytarbänk  

Vi har plats för alla i laget. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var och en får synas och 

utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar.  

Vi har ett stort hjärta  

Scouterna är öppna för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn och respekt. 

Vi har naturen som vardagsrum  

Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi ser inga 

hinder. Vi värnar om naturen och en hållbar utveckling.  

Vi möts i världen  

Vi lär känna varandra och verkar för fred. Scouterna finns i hela världen. Vi är alla olika, men 

ändå lika.  

Vi brinner  

Vi vill ha en bättre värld. Scouterna engagerar sig för rättvisa, miljö och medmänsklighet.  

Vi bryr oss både lokalt och globalt.  

Vi söker  

Vi söker vägar i livet. Scouterna stödjer unga i sitt sökande efter mening och tro. Vi låter alla 

välja själv.  

Vi leder som vi lär  

Vi uppmuntrar unga att leda. Scouterna satsar på ledarskap där värderingarna utgör 

grunden.  

Vi leder för framtiden  

Vi vill bli fler och vi tror på oss själva. Scouterna är viktiga för unga nu och i framtiden.  

Vi ska bli fler scouter. 
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På detta sätt arbetar Huskvarna Scoutkår med “våra värderingar”  

I Huskvarna Scoutkår arbetar vi med våra värderingar genom att praktiskt tillämpa 

scoutlagen och dess sju punkter:  

1. En scout söker sin tro och respekterar andras.  

2. En scout är ärlig och pålitlig.  

3. En scout är vänlig och hjälpsam.  

4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat. 

5. En scout möter svårigheter med gott humör.  

6. En scout lär känna och vårdar naturen.  

7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.  

Vid två tillfällen varje år inviger vi nya medlemmar. Det är oftast vid terminsavslutningarna. 

Då talar vi om och diskuterar scoutlagen, vad den betyder och vad det innebär att vara scout 

och medlem i Huskvarna Scoutkår. Varje ny medlem avlägger då scoutlöftet - ”Jag lovar att 

efter bästa förmåga följa scoutlagen”.  

Scouterna är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Det betyder att ingen 

religiös gruppering eller politiskt parti kan besluta över scouternas verksamhet. Däremot 

samverkar Scouterna med olika religiösa grupper.  

Scouterna vill att det ska vara fler unga ledare i samhället.   

Alla barn och unga rätt till en trygg fritid! Vi arbetar aktivt för att all scoutverksamhet ska 

vara trygg och säker – fri från alla former av övergrepp och kränkningar. Inom Huskvarna 

Scoutkår är scouternas webbutbildning Trygga Möten obligatorisk. Utbildningen riktar sig till 

barn- och ungdomsledare som vill lära sig hur man skapar en trygg miljö för barn och 

ungdomar. Varje kursdeltagare skall efter genomförd utbildning lämna sitt kursintyg till 

ordföranden. I vår scoutlokal finns dessa aktuella intyg inom glas och ram. Vid föräldraträffar 

berättar vi om Trygga Möten.   

Scouterna vill att samhället ska vara mer demokratiskt för unga. Vi vill att unga ska ha 

möjlighet till att påverka för att tillsammans skapa en bättre värld. Vart annat år arrangeras 

Demokratijamboree (Scouternas årsmöte). Vid varje sådant tillfälle strävar Huskvarna 

Scoutkår efter att skicka unga representanter.  

Scouterna vill att fler unga ska vara engagerade i naturen. Vi arbetar för ungas möjlighet att 

få vara ute i naturen. Vi värnar också miljö och vill se en hållbar utveckling. Ordet ”Scouting” 

består till 75 % av ordet ”outing”. I Huskvarna Scoutkår försöker vi leva upp till dessa 75 % 

genom att vara utomhus vid våra veckovisa träffar och övningar.   

 

Scouternas verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar. 

Hos oss är alla lika mycket värda.  

Vår värdegrund går i linje med Barnkonventionen. 


