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Roligare att vara scout, enklare att vara ledare
Du har väl inte missat Scouternas första gemensamma program? Alla scoutkårer kan att ta del av 
programmaterialet kostnadsfritt tack vare ett fantastiskt erbjudande från Sensus studieförbund och 
Studieförbundet Bilda. De scoutkårer som under två terminer genomför delar av verksamheten 
som studiecirkel hos Sensus eller Bilda får programmaterialet kostnadsfritt. Scoutkårer inom SSF, 
KFUK-KFUM och FA anmäler sig hos Sensus medan scoutkårer i SMU gör sina cirklar hos Bilda. 
Scoutkårer i NSF kan endast ta del av erbjudandet genom att kontakta Sensus eller Bilda lokalt.

Vad ingår i erbjudandet från studieförbunden?
•	 1-2 ledarböcker beroende på antalet ledare
•	 1 exemplar av scoutboken för åldersgruppen till varje  

deltagare (max 10 deltagare) 
•	 När studiecirkeln halvtidsredovisats får varje deltagare  

en liten present. 
Skulle	fler	än	10	böcker	beställas	per	studiecirkel	debiterar	studieför-
bunden scoutkåren för den överskjutande kostnaden.

Steg för steg – registrera er hos Sensus
För att ta del av erbjudandet, gör såhär:

1. Ta reda på namn och personnummer på de som ska delta i 
studiecirkeln.

2. Ta reda på din scoutkårs kårnummer.
3. Gå in på www.scout.se/program för att klicka dig fram till 

Sensus kampanjsida. Följ därefter instruktionerna om hur du går 
tillväga för att registrera cirkeln och cirkeldeltagarna.

4. När du registrerar cirkeln kommer du att få  
ett referensnummer.

5. Gå till Scouternas webbshop scOUT på www.scout.se/shop.  
Där beställer du de varor du vill ha. När du ska betala  
uppger du referensnumret.

6. Fakturan för programmaterialet skickas till Sensus.  

Steg för steg – registrera er hos Bilda
För att ta del av erbjudandet, gör såhär:

1. Ladda ner blankett för anmälan om studiecirkel  
från www.bilda.nu 

2. Fyll i blanketten med ledarens och deltagarnas personnummer 
och adressuppgifter, samt ange vilket studiematerial ni vill an-
vända. Maila eller skicka till er Bildaregion. Kontaktuppgifter för 
din	region	finns	på	www.bilda.nu.

3. När du skickat in din anmälan av studiecirkel får du en rabattkod 
från Bilda som du använder för att beställa böckerna på  
Scouternas webbshop på www.scout.se/shop. 

4. Fakturan skickas automatiskt till din Bildaregion.

Lokalt aktivitetsstöd och studiecirkel samtidigt
Er scoutkår kan göra en studiecirkel även om ni får lokalt aktivitets-
stöd, ni kommer inte att förlora pengar på samarbetet med 
studieförbundet. Studieförbundet kommer att hålla koll på de 
lokala reglerna och se till att de följs. Det innebär att alla kårer kan 

fortsätta att rapportera träffar för att få det lokala aktivitetsbidraget 
precis som vanligt, samtidigt som man ingår i en studiecirkel, utan att 
riskera att det blir fel.

Statsbidrag
Studieförbunden får varje år pengar från staten för att kunna främja 
folkbildningsinsatser.	Det	finns	tydliga	regler	kring	vad	som	ger	bi-
drag. Studieförbunden har i samråd med Svenska Scoutrådet kommit 
fram till att stora delar av scoutprogrammet kan vara studiecirklar som 
ger bidrag. 

Verksamhet som kan drivas som studiecirkel
Scoutmöten som bygger på Scouternas program (ni jobbar utifrån 
målspår, scoutmetoden och så vidare) kan rapporteras som studiecir-
kel. Ni kan däremot inte rapportera:
•	 Fri tid/oplanerad tid på hajk eller läger  

(däremot de lärande inslagen).
•	 Möten som enbart består av lek, tillverkning, friluftsliv  
etcetera	om	det	inte	finns	en	tydlig	koppling	till	målspåren	 
i det gemensamma programmet.

•	 Styrelsemöten och andra interna organisatoriska möten.

Sensus studieförbund
Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap 
och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela 
landet. Det är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald 
och globala frågor. Verksamheten spänner över många områden från 
ledarutveckling, yrkesutbildning, samtalsgrupper och mångfaldens 
Sverige till rockmusik, kyrkomusik och teater. Prata med er lokala 
studiekonsulent så får ni mer information om vad ni kan göra tillsam-
mans. Läs mer på www.sensus.se

Studieförbundet Bilda
I Bilda möts svenska folkrörelser, olika kyrkliga traditioner, kulturer 
med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmu-
sik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat. Bildas vision är Bilda 
för hela livet. I den ryms övertygelsen om varje människas rätt att söka 
kunskap och gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta 
med	respekt	och	få	del	av	inflytande	och	resurser	på	lika	villkor.	Bilda	
finns	i	8	regioner	i	hela	landet.	På	hemsidan	kan	du	hitta	vem	som	är	
kontaktperson i din kommun. Läs mer på www.bilda.nu

Mer information  på www.scout.se/program


