VAD ÄR SKA’UT?
Ska’ut är Equmeniascouts grundläggande scoutledarutbildning. Här får du lära dig
grunderna inom scouting, planera och genomföra hajker, att reflektera över ditt
ledarskap och ditt förhållande till Gud och skapelsen, öva på att vara ledare samt
lära känna dig själv bättre.
Utbildningen riktar sig till dig som vill utvecklas, utmanas, bli scoutledare eller få
inspiration i fortsatt ledarskap. Som deltagare ska du ha gått ut åk. 8, någon övre
åldersgräns finns inte.

Ska‘Ut-kursens tre delar:

Grön del, genomförs utomhus under sommaren och tar upp ämnen som
ledarskap, kristen tro, friluftsmetodik, miljö, scoutmetoden och projektarbete.
Gul del, går av stapeln vintertid både inom- och utomhus på scoutgården Grundet
i Södra Sunderbyn. Ämnen för den här delen är människosyn, barns utveckling,
programuppbyggnad, scoutings grund och kristen tro.
Blå del, är den avslutande kursdelen som genomförs under sommaren efter Grön
och här tillämpas kunskaperna från Grön och Gul del samt ger praktisk erfarenhet
av att vara ledare. Plats bestäms under Gul.

DATUM, PLATS, ANMÄLAN OCH KURSAVGIFT
Anmälningsavgift 600 kr. Anmälan senast 31 mars 2022 får 400 kr rabatt och
anmälan senast 30 april 2022 får 200 kr rabatt för Grön del.
Grön del: 15-21 augusti 2022. Mörttjärn, Norsjö. Kursavgift: 1 900 kr
Gul del: Sportlovet, 9-12 mars 2023. Grundet, Sunderbyn. Kursavgift: 1 400 kr
Blå del: 3-6 juni 2023. Kursavgift: 1 400 kr

SCOUTLEDARUTBILDNING
2022-2023

Kursavgiften för respektive kursdel inkluderar anmälningsavgift, mat, logi,
material och resa inom regionen. Anmälningsavgiften återbetalas mot uppvisande
av läkarintyg eller avanmälan senast sista anmälningsdagen för Grön del
respektive en månad innan Gul och Blå del. Avgiften för respektive kursdel
faktureras efter kursdelens slut.
Hör med din kårchef ifall din förening/församling kan bidra till avgiften.
Sista anmälningsdag är 15 maj 2022 och anmälan hittar du på hemsidan:
www.equmenia.se/nord.
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