Gör ett kreativt terminsprogram
Ofta är scouterna nyfikna på vad de ska få prova på under scoutterminen. De ställer frågor om
vad som ska hända under nästa veckas möte, hur många möten det är kvar till lägret eller så kan
någon ha glömt att ha med sig badkläder den gången scoutkåren ska vara i simhallen. Det blir
ofta väldigt trist. För att sådana frågor ska få ett snabbt svar och tråkigheter ska kunna undvikas
så kan kåren välja att göra ett kreativt och personligt terminsprogram som scouterna kommer
att minnas.
Ofta har kåren en färdig terminsplanering som delas ut till scouterna och deras föräldrar när
verksamheten drar igång för terminen. För att de veta vad scouterna kommer att få göra, vilken
utrustning som kan behövas samt var mötet äger rum. En rolig aktivitet kåren skulle kunna göra
är att scouterna själva får vara med och utforma det konkreta terminsprogrammet så att det på
bästa sätt kan användas av scouten själv. Scoutledaren kan gå igenom de olika aktiviteterna
tillsammans med scouterna samtidigt som de kan måla eller pyssla på sitt eget terminsprogram.
Exempel på ett sådant terminsprogram kan vara en ”snurra” som vi visar förslag på.
Scoutledaren har redan fyllt i vilken aktivitet som ska äga rum, men sedan kan scouten själv
måla vad just den tycker passar bäst in för att beskriva aktiviteten utifrån det ledaren berättar.
Att använda sig av bilder kan göras för att visa saker tydligare, ofta ökar uppmärksamheten och
bilder stödjer minnet. Denna typ av dubbel information passar särskilt personer som har olika
typer av diagnoser.

Tips!
Scouterna kan själva göra sitt eget terminsprogram i lagom format så att det får plats på
kylskåpsdörren därhemma. Men varför inte göra ett megastort som ledarna gör för att ha i
scoutlokalen? Det blir både roligt att ha och lätt att lägga på minnet!

