Aktivitetsansvarig Palladium 2018

Årets distriktsläger på Vässarö äger rum 28/7 - 4/8 och går under namnet P
 alladium: Ett
lägeräventyr i teaterns värld, med huvudsakligt fokus på teater, skådespel och show.
Äventyret kommer inte att utspelas under någon specifik historisk tidsålder, utan
innebär en spännande blandning av dåtid, nutid och framtid, med inspiration från
teaterns värld.

Lägerledningens struktur
I lägerledningen finns två huvudsakliga grupper, Tema och Program. Tema är de som ser
till att lägret får en story och knyter ihop allt från början till slut. Program ser till att
deltagarna får en lägerupplevelse och kan göra olika aktiviteter under lägret. Program
och Tema samarbetar för att lägret ska hänga ihop så bra som möjligt genom att införa
små sidohistorier på programaktiviteterna som är sammankopplade med temat.

Varför vara aktivitetsansvarig?
Utan aktiviteter blir det inget roligt läger - Därför behöver vi din hjälp att planera
aktiviteter och skapa ett fantastiskt läger!
Utöver att skapa ett oförglömligt och spännande läger, innebär det även en hel del
annat. Du kommer att lära känna nya människor inom scouting, utbyta erfarenheter och
känna att du kan bidra med dina egna till sommarens bästa upplevelse för över 1300
barn och ungdomar. Du kommer att utmana dig själv, få nya idéer och anta ett
perspektiv på scouting som ligger på en annan nivå än inom den egna kåren. Förutom
detta är processen att planera ett läger utvecklande för ditt ledarskap. Vi tror att du
kommer att få kunskaper, ett nytänkande och en uppfinningsrikedom som du sedan kan
dela med dig av i framtida arrangemang. Inom detta projekt finns det även möjlighet att
utöka det fasta programmet på Vässarö, så att tusentals människor varje år kan ta del av
just det som du har skapat.

Vad gör en aktivitetsansvarig?
Som aktivitetsansvarig kommer din uppgift vara att planera en eller flera valfria
aktiviteter till Stockholms distriktsläger Palladium. Det är önskvärt att aktiviteten passar
till flera åldersgrupper. Till din hjälp kommer du att ha direktiv och mallar som vi i
programgruppen tillhandahåller. Du har även Vässarös programlunta till ditt förfogande,
där Vässarös standardprogram och -aktiviteter finns beskrivet.

Det går självklart bra att planera en aktivitet, även om du personligen inte kan komma ut
till ön under lägret. Det ta måste dock meddelas i god tid. Annars ser vi gärna att du är
programfunktionär.
Aktiviteterna ska helst kunna anpassas till temat. För äventyrare och uppåt får någon
aktivitet gärna ske på natten – det brukar uppskattas!

Vad gör Lägerkommittén?
Vi programansvariga i lägerkommittén kommer att lägga schemat för lägret. Sedan
kommer vi att förmedla hur många aktiviteter vi behöver för er gren, hur många
personer dessa aktiviteter måste kunna rymma och hur lång tid aktiviteten bör ta, samt
uppmuntra er till att tänka på om det går att passa in aktiviteten i temat (detta hjälper vi
mer än gärna till med!).
Vi kommer att följa upp hur det går för er, tipsa och hjälpa er om det uppstår problem.
Vi och Vässarö hjälper till att hitta funktionärer till aktiviteterna. Har du egna förslag på
folk som vill planera en aktivitet är dessa välkomna!

Siffror och datum under lägret
Spårarna är på lägret i två omgångar om 4 dagar vardera, och resterande deltar i en hel
vecka, 8 dagar.
I nuläget ser det ut på följande sätt på de olika grenarna (men observera att detta
endast är en uppskattning).
För spårare och upptäckare är trapperspåret och fladan (optimist/kanadensare) redan
inräknat.
Spårare  - Uppskattningsvis 5 st aktiviteter
Upptäckare - Uppskattningsvis 15 st aktiviteter
Äventyrare - Uppskattningsvis 12 st aktiviteter (möjlighet till nattaktivitet!)
Utmanare/Rover - Uppskattningsvis 10 aktiviteter (möjlighet till nattaktivitet!)
Schemat för veckan ser preliminärt ut såhär:
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Sammanfattningsvis:
Aktivitetsansvariga ansvarar för detta:
●
●
●
●

Att aktiviteten/aktiviteterna blir planerade
Att aktiviteten/aktiviteterna har den efterfrågade kapaciteten
Att rapportera aktiviteterna till programansvariga i linje med överenskommen
tidsplan
Att vid behov stanna kvar på ön någon dag efter lägret och bistå med
återställning och ihopplockningen efter aktiviteten/aktiviteterna

Programansvariga i Lägerkommittén bistår med detta:
●
●
●
●

Att ge aktivitetsansvariga information om de aktiviteter som ska tas fram
Att lägga ett schema för veckan med de aktiviteter som tas fram
Att hitta funktionärer som kan jobba på aktiviteterna
Att hjälpa till och svara på frågor

Kontakta oss!
Låter detta som en utmaning för dig? Hör av dig till oss i programgruppen!

Scouthälsningar,
Lukas Castan

072 006 60 71

lukas.castan@gmail.com

Max Engman

076 782 68 90

max.engman@gmail.com

Pontus Stadig

072 708 80 70

pontus.stadig@hotmail.com

