Höstterminen 2018
Nu ä r det bara en må nad kvar tills en ny termin, full med spä nning och ä ventyr som gö r
barn och ungdomar redo fö r livet, drar igå ng och den planeras fö r fullt hos vå ra olika
ledarteam. En planeringshelg med ledarna tillsammans med konsulenter frå n Scouterna
dä r ”Scouternas strategi” och ”Vå r strategi” har diskuterats och en grund lagts fö r
Landskrona Scoutkå rs riktning och må l.
Vi överträffar scouternas
förväntningar i varje möte
Tidigare i å r skickade vi ut en undersö kning fö r att få en uppfattning om vilka dagar som
era scouter kan delta på , denna undersö kning har varit som grund infö r planeringen.
Denna undersö kning har gjorts på grund av att lokalerna i fö rsamlingshemmet kommer
nyttjas till annan verksamhet inom kyrkan och vi har blivit uppsagda av Landskrona
Fö rsamling. Under de senaste må naderna har styrelsen pratat med olika fastighetsä gare
och Landskrona Kommun Kultur och Fritid om vå r situation och behov av nya lokaler. I
skrivande stund hå lls fö rhandlingar om en ny lokal som ligger i nä rheten av Granet. Vi
ser positivt på denna lokal bå de geografiskt och som scoutlokal dä r vi kan krypa in och
ha scoutverksamhet inomhus vid behov.
Idag har vi tillgå ng till tre stora lokaler vilket har gjort att vi kunnat ha tre avdelningar
igå ng samtidigt. Nya lokalen ä r en stor lokal vilket medfö r att avdelningsmö ten må ste
ske på olika dagar. Fö r att fö renkla det genomfö rs detta redan nu till terminsstarten.
Tider HT2018
Spå rarscouter å k 2-3 må ndagar 18.00–19.30 (start 20/8)
Upptä ckarscouter å k 4-5 tisdagar 17.30–19.00 (start 21/8)
AÄ ventyrscouter å k 6-8 onsdagar 18.00–19.30 (start 22/8)
Utmanarscouter å k 9-18å r sö ndagar 17.30–19.00

Glö m inte byta SMS-Grupp nä r scouterna byter avdelning så rä tt information erhå lls.
Information om det finns på vå r hemsida www.lks.se under Fakta - Dokument

Vi behö ver en del hjä lp av er fö rä ldrar fö r att sä kerstä lla era scouters sä kerhet samt
vä lbefinnande. Vi kommer skicka ut likt tidigare en lista på vilka dagar vi behö ver hjä lp.
Få r vi inte den hjä lp vi behö ver till de olika mö tena kommer dessa mö ten tyvä rr stä llas
in.
Har du nå gra funderingar eller frå gor tveka inte att hö ra av dig till scoutkå rens
ordfö rande Johan Persson via mail johan@lks.se eller på 0704826039
Scouthä lsningar
Landskrona Scoutkå rs Styrelse och Scoutledare

