
 

 

Hej föräldrar! Här är lite information från scoutledarna på UV-scout:  

Nu startar vi äntligen en ny termin! Inget är ju sig likt och inte denna termin på scouterna heller. 

Pandemin gör att vi anpassat programmet för att kunna hålla distans och för att bara träffas i den lilla 

patrullen så mycket som möjligt. Vi kommer vara utomhus hela terminen. Vi kommer inte ha några 

gemensamma samlingar med alla scouter utan kommer starta vid tre olika ställen när vi börjar vid 

Missionskyrkan; 

• 2011:or samlas vid nedre entrén 

• 2010:or samlas vid övre entrén 

• 2009:or samlas längst ner på parkeringen nedanför kyrkan 

Påminn gärna era barn om att hålla distans till oss ledare. Har man de minsta sjukdomssymtom så 

stannar man hemma liksom om man har fått reda på att man kan varit nära någon som visat sig vara 

Covid-smittad de senaste 14 dagarna. 

Vi har målet att vara minst två ledare per patrull men nu har vi några ledare som jobbar (alldeles för 

mycket) i vården och några som är sjukskrivna eller föräldralediga varför vi behöver bli några till. 

Skulle du vilja vara med, regelbundet eller vara en resurs som vi kan ringa när det behövs, så 

kontakta någon av oss ledare så berättar vi mer. Man behöver inte ha varit scout själv utan det räcker 

att man kan vara en extra vuxen och gillar barn. 

Vi kommer inte kunna ha någon scoutgudstjänst eller någon aktivitet tillsammans med er föräldrar 

vilket är tråkigt. Tveka inte att höra av er till ditt barns ledare om ni har frågor eller förslag på hur vi 

kan göra verksamheten bättre! Vi försöker kommunicera via sms, har ni inte fått något sms om 

terminsstarten från era barns ledare så kontakta dem så att ni kan få det i fortsättningen. Eftersom vi 

inte vet hur pandemin utvecklar sig och vi är lite ont om ledare kan vi bli tvungna att ställa in med 

kort varsel och då är det extra viktigt att ni får den informationen. 

Scoutläger hoppas vi fortfarande på att det går att ha 29/6 - 4/7. Planen är att ha ett läger med 300 - 

400 deltagare i Bondstorp, utanför Vaggeryd. Besked om det blir ett sådant läger eller om vi istället 

tänker göra något här på hemmaplan kommer efter påsk. 

 

Vad gäller scoutskjorta så är det inte obligatoriskt, men det är praktiskt och något som vi ledare vill 

uppmuntra. Nya kostar 300 kr och finns det begagnade kostar dessa 150 kr. Behöver du byta en 

begagnad mot en större begagnad kostar det inget. Prata med dina barns ledare för att få prova. 

 

Det är svårt att planera i dessa tider så håll utkik på Missionskyrkans webb www.mission.se efter 

senaste nytt och ifall det blir några ändringar. 

Det var allt för denna gång. Vi vill tacka för förtroendet som ni ger oss att skicka era barn på UV. 

Tveka inte att kontakta någon av oss ledare om det är något ni funderar över. 

/Ledarna 

http://www.mission.se/

