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Konsulenternas Smörgåsbord 

Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på 

alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan 

genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det 

kommer till rekrytering! 

Materialet är precis som det heter, ett Smörgåsbord, där du 

kan ta lite av varje eller kalasa loss på något du verkligen 

tycker om! 
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Rekrytera barn och ungdomar_______ 
 

Prova på-dag 

Bjud in till en prova på-dag via affischer och tidningsannonser. Kom ihåg att ha 

förtryckta lappar med dagar, tider, kontaktuppgifter och annan viktig information 

under Prova-på-dagen så att barnen vet när den ordinarie verksamheten äger rum.  

Kårens Kampanjvecka 

Kåren väljer själv vilken vecka som ert lokalområde ska få möjlighet att bli scouter. Sätt 

upp affischer offentligt och på skolorna. Få tidningen att komma på ett ”inför starten” 

möte. Scouterna bär scoutkläder hela veckan i skolan och delar ut 

kompisinbjudningar. Sen håller ni ett kompismöte där nya får prova på scouting. Det 

här är ett bra sätt ifall er kår inte får tillåtelse att besöka skolan för att informera. 

Intressescouting 

Erbjud en nischad aktivitet, ett enskilt tillfälle eller ett återkommande arrangemang 

inom ett specifikt ämne. Det är lättare att rekrytera till något som de flesta vet vad det 

är och kan relatera till. Exempel på aktiviteter kan vara klättring, segling, film eller 

litteratur, pyssel, matlagning eller varför inte en lagsport som innebandy eller fotboll i 

scoutstil. 

Familjedag 
Bjud in till en familjedag för nya och gamla scouter. På familjedagen ser föräldrarna 
hur kul och bra scouting är för barnen och de blir då positivt inställda, samtidigt som 
scoutledarna får ett ansikte på föräldrarna och en möjlighet att prata med dem.  
 
Vad händer i närheten av scoutkåren? 

Ska den lokala bygdegården ha marknad? Ska ert lokala köpcentrum ha en höstdag? 

Se till att vara på plats och synas! Istället för att bara sälja korv kanske ni kan anordna 

spännande aktiviteter för de barn som kommer? Se till att ha något spektakulärt så de 

kommer ihåg er. 
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Rekrytera till läger/hajk  

Hitta på ett läger/hajktema som ledarna tycker känns kul och spännande, för om 

ledarna tycker att det är kul kommer scouterna smittas av glädjen. Vad finns det för 

teman runt om er? Finns det något historiskt i kommunen eller någon plats som är 

speciell? Bjud muntligt och skriftligt in till lägret/hajken där det finns potentiella scouter 

i den ålder ni vill bjuda in, exempelvis i skolor, i butiker, på restauranger, eller något 

annat ställe ni känner till.  

Exempel på teman: Superhjältar, Wild Scout, Vit jul, Medeltid, Detektiv, Äventyr, 

Friluftsliv, Sagor och Folktro, Snö, Pirater och Rymden. 

Kompisrekrytering 

Låt scouterna ta med en kompis på ett möte eller på läger till reducerat pris. Planera in 

ett särskilt kompismöte under terminen och kanske kan scouten och kompisen som 

följde med få varsin kåsa eller spork? Kanske hittar ni något speciellt sätt att göra 

kompisen nyfiken på ert möte. Baka in ett hemligt meddelande i en kaka och bjud i 

klassen? Se till att möta upp din kompis innan mötet så ni har sällskap dit. Då känner 

sig även den nye lite tryggare. 

 

Deltidsscout 

Kanske scouten har en kompis som inte har tid att vara med i veckoverksamhet men 

som gärna hänger med på läger på helger och lov? Ju fler scouter desto roligare. Det 

är lätt att anpassa aktiviteterna även för den som inte har några förkunskaper eller 

varit scout länge. 

 

Utmanarscouter 

Ungdomar som börjar i en ny klass skapar snabbt stora nätverk. 

Ta på scoutkläder och symboler ni är stolta över och bjud in till en speciell aktivitet. 

Var tydlig med aktivitetens innehåll så hittar ni snart fler ungdomar som är intresserade 

av samma saker. Skapa ett facebookarrangemang där ni bjuder in nya bekantskaper. 

Syftet är att involvera de nya i planering och önskningar inför arret. Även om personen 

inte deltar i slutänden kan det vara bra att bjuda in alla på listan till nästa arr. En del 

behöver lite tid på sig eller kunde inte vid första tillfället. 
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I skolans värld____________________ 

 

Klassrumsrekrytering  

Att klassrumsrekrytera kan ta allt ifrån tio minuter till en hel lektion, ha en dialog med 

lärarna och se vad ni kan ha för utbyte. Kanske kan ni vara utomhus om vädret 

tillåter? Om ni har tid så erbjud redan från början skolan en möjlighet till en 

”scoutlektion” som ni kan bygga upp som ett vanligt scoutmöte. Klassrumrekrytering 

kan anpassas beroende på vilken ålder ni besöker men det finns några 

grundläggande tips: 

 

• Istället för att bara berätta om allt häftigt vi gör i scouterna, så fråga eleverna 
vad de tror att vi gör och komplettera med egna saker. Bekräfta att nästan allt 
kan göras i scouterna. 

• Berätta om kårens aktiviteter, det som gör kåren unik. 
• Ta med lite saker ifrån kåren att visa upp (loggbok, lykta, skylt, flagga, bilder 

eller liknande) 
• Gör något oväntat! Ropa ett rop, lek en lek eller något som får eleverna att 

engagera sig. Exempelvis Ankan, Oggi Oggi, Repleken, Splash, Kuddleken 
med flera. 

• Bjud in till aktiviteten både muntligt och skriftligt. 
• Vad bjuder kåren in till? Tänk på att det är lättare att bjuda in till något konkret, 

till exempel en Wild Scoutkväll, Prova på-hajk eller matlagningsmöte.  
 
 
 
Skolgårdsrekrytering 
Istället för att besöka klassrum kan scoutkåren finnas på skolgården med aktiviteter 
under en dag, exempel på aktiviteter på skolgården är: poppa popcorn, hinderbana, 
tävlingar och lekar. Antingen låter ni de barn som är intresserade komma till er under 
raster eller så kanske klasserna kan komma ut och besöka er. Ha lappar om kårens 
verksamhet att dela ut, kanske bjuder ni in till en riktig hajk? 
 
Fritidsscouting 
Ta kontakt med fritids och fråga om kåren tillsammans med fritidspersonalen kan hålla 
i scouting för fritidsbarnen under ett par veckor. I slutet av fritidsscoutingperioden 
bjuder ni in till kårens verksamhet och kanske sammanfaller kårövernattnigen eller 
kårdiscot med avslutningen?   
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Rekrytera vuxna och unga vuxna____ 
 

Hur erbjuder vi vuxna ledarskap? 

Erbjud att följa med på utflykt/hajk/läger ”no strings attached”, alltså utan krav på 

motprestation. Det är lättare att vilja vara med efter en bra upplevelse. Har personen 

aldrig varit scout förut, ge exempel på en lättare uppgift under arrangemanget, till 

exempel hjälpa till med matlagningen, skjutsa i bil eller liknande. 

Föräldramöte 

Ett föräldramöte för föräldrar till de barn som redan är medlemmar är ganska enkelt 

ordnat. Bjud in, gör något kul av mötet och informera samtidigt om kårens verksamhet. 

Låt gärna scouterna visa sina föräldrar vad de gör på scouterna. Erbjud sedan 

föräldrarna en möjlighet att engagera sig i kårens verksamhet, börja smått och kom 

ihåg att en personlig fråga oftare går hem än en öppen fråga ställd i helgrupp.  

Ni kan även bjuda in till föräldramöte för föräldrar vars barn inte är medlemmar 

(ännu), till exempel via en närliggande skola. Eller så kan kåren delta på ett 

föräldramöte i skolan och informera om kårens verksamhet.  

Skicka ett brev och ring upp 

Om ni vill starta en ny kår eller verksamhet i ett nytt område kan ni skicka ut ett brev 
(enligt klasslistan) och berätta om era planer. I brevet står även att ni kommer att ta 
kontakt med familjen. Ring upp och berätta lite mer om mötet och fråga gärna om det 
är intressant och välkomna! Bjud också in till ett vuxenmöte där ni tänker berätta mer 
om scouting och er verksamhet. 
 
Välja ut 
Alla vill höra att man är en bra person. Välj ut några personer som ni gärna skulle 
vilja ha som ledare i er kår. Berätta för dem varför just de skulle passa in hos er (deras 
specialintresse och kunskaper, personens sätt att jobba med barn, för att de sprider så 
god stämning omkring sig osv.) och vad ni har att erbjuda dem (trevliga ledarkollegor, 
kårens resurser, utbildningar, chans att delta samtidigt som sina barn). 
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Högskola och universitet 
Råkar ni ha en högskola eller ett universitet i närheten av er kår? De flesta högskolor 
har ”engagemangsdagar” där studenterna får möjlighet att träffa olika organisationer 
som de kan tänkas vilja engagera sig i. Ställ upp ett bord, gärna med någon enklare 
aktivitet, till exempel grilla marshmallows och berätta hur häftigt och berikande det är 
att vara ledare i just er kår! Dela ut kontaktinformation till kåren och ha en lista där 
studenterna kan skriva upp sitt intresse.  
 
Den lokala handlaren 
Ta en fredagseftermiddag eller lördagsdag och visa upp kåren framför den lokala 
handlarens ställe. Bjud på något, erbjud en kortare aktivitet för både barn och vuxna. 
Berätta om kåren, er verksamhet och möjligheten att bli medlem. 
 
IOGT-NTO och UNF 
Har ni en lokal IOGT-NTO eller UNF-förening nära er? Varför inte fråga om någon där 
antingen kan tänka sig att bli ledare för kåren eller kanske hjälpa till med punktinsatser 
vid hajker, stug- och materialskötsel eller större avslutningar? Berätta om möjligheten till 
ledarutbildning och de aktiviteter som finns för just deras åldergrupp.  
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Övriga Tips______________________ 
Före vuxenrekryteringen 

Fundera först igenom vad den vuxne har för vinst med att bli medlem och öva på dina 

argument. 

Rekryteringsbidrag 

På förbundets hemsida hittar du blankett för att ansöka om rekryteringsbidrag, kåren 

kan alltså få ett bidrag för alla ickemedlemar som deltar i en rekryterande aktivitet 

exempelvis på en skola eller marknadsdag.  

 

Utvecklingspengar 

Om kåren vill göra ett större projekt för att hitta nya medlemmar kan det bli kostsamt. 

Då kan ni söka utvecklingspengar från förbundet så att ni ska kunna genomföra era 

tankar. 

Facebook/hemsida 

Starta en facebookgrupp eller hemsida för kåren och lägg upp rolig och nyttig 

information. Se till att många i närområdet går med i/läser på gruppen/sidan. Dela ut 

flygblad eller info på annat sätt om att sidan finns. 

Samarbete med andra scoutkårer 

Vad gör andra kårer i er stad? Är vi fler så syns vi mer. Träffas och ta reda på ifall det 

finns några gemensamma aktiviteter ni kan genomföra. Till exempel hålla i aktiviteter 

på stadfester och marknader.  

 

Flashmob 

Samla ihop ett gäng scouter och affischera en fredagskväll, fyll varje anslagstavla och 

andra lagliga platser i exempelvis centrum med information om scouterna och kåren. 

Ingen i helghandeln kommer kunna undgå att det finns scouter på orten. Samtidigt kan 

kåren befinna sig på stan med en aktivitet, så som exempelvis bjuda på något gott 

ifrån ett stormkök, tävlingar eller andra prova på-aktiviteter.  

 


