
Instruktion till ledare & aktiva - föräldramedverkan

Bakgrund
Styrelsen har beslutat att vi under scoutåret 2019 HT och 2020 VT skall försöka öka föräldramedverkan genom att vid terminsstart tilldela de 
föräldrar som inte är ledare ett tillfälle per termin där vi förväntar oss att de deltar. 

Uppgift till avdelningsansvarig
1) De scouter som inte har en engagerad förälder (ledare, fastighetsråd mm) skall fördelas på de fyra uppgifterna på sista sidan enligt 
principen: 

Fixardag Dalaviken 1/3 av scouterna som skall fördelas
Fixardag Riddargåden, 1/3 av scouterna som skall fördelas
Julmarknaden Förmiddag, 1/6 av scouterna som skall fördelas
Julmarknaden Eftermiddag, 1/6 av scouterna som skall fördelas

2) Skicka mail till fastighet@lerumsscoutkar.se och foraldraradet@lerumsscoutkar.se med hur många scouter/föräldrar som är uppsatta på 
respektive aktivitet från din avdelning. Mall för detta på sidan 2 i detta dokument.  Detta för att fastighet och föräldrarådet skall kunna 
planera aktiviteterna. 

3) Ge vid terminsstart föräldrarna en lapp med scoutens namn och aktiviteten de förväntas delta på förmarkerad (mall på sista sidan). 
Föräldrarna väljer alltså inte själv. Om man inte kan det tillfälle man blivit tilldelad går det att byta med någon annan, föräldern får då höra 
av sig till avdelningsledare. 

Uppgift till Fastighetsgruppen & Föräldrarådet
Planera aktiviteterna och se till att eventuellt material finns tillgängligt, samt bemanna aktiviteterna med arbetsledning
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Mall för fördelning av scouterna på aktiviteter

Fylls i av avdelningsansvarig vid terminsstart och skickas till fastighet@lerumsscoutkar.se och foraldraradet@lerumsscoutkar.se

Dalaviken 28 september Riddargården 13 oktober Julmarknad förmiddag Julmarknad eftermiddag

Scout 1 Scout 2 Scout 3 Scout 4

Scout 5 osv
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Fixardag på Dalaviken lördag 28 september 10:00-15:00
Arbetsledning och utrustning finns på plats, fika ordnas. 
Kom i oömma kläder och ta med handskar.

Fixardag på Riddargården söndag 13 oktober 10:00-15:00
Arbetsledning och utrustning finns på plats, fika ordnas. 
Kom i oömma kläder och ta med handskar.

Julmarknad i Tingshuset lördag förmiddag 09:00-12:00
Hjälpa till på vår årliga hjulmarknad, café, lotteristånd mm

Lerums scoutkår höstterminen 2019
Vi är väldigt stolta över vår verksamhet, och för att kunna upprätthålla den behöver vi hjälp av  föräldrar (en per scout) en gång 
per termin. Ni har blivit tilldelade en av uppgifterna enligt nedan, om det inte passar går det såklart bra att byta, hör av er till en 
ledare i god tid i såna fall. Tack!

Scoutens namn: 
------------------------------------------------------------------

Julmarknad i Tingshuset lördag eftermiddag 12:00-15:00
Hjälpa till på vår årliga hjulmarknad, café, lotteristånd mm
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