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Först med scouting som elevens val:
Akademiska skolan och Fryshuset
Grundskola Västra i Husby
Projektet ”Äg din natur” kopplar samman scouting med skolan och ska göra
natur och friluftsliv tillgänglig för fler unga i Husby i Stockholm. Från och
med höstterminen 2019 kan elever på mellanstadiet vid Akademiska skolan
och högstadiet vid Fryshuset Grundskola Västra välja scouting som elevens
val. Där får de testa scoutlivet under en och en halv timme per vecka och lära
genom att göra. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Scouterna,
Fryshuset och Akademiska skolan och finansieras med hjälp av privata
donationer.

Under våren har en testgrupp med ungdomar från Husby provat på scouting.
Tillsammans med Scouternas projektledare har gruppen klättrat, paddlat,
lagat mat utomhus liksom planerat och byggt en egen scoutby.
– Projektet blev så lyckat att vi valde att gå vidare och gör scouting till en del
av skolveckan. Vi jobbar mycket med att nå fler barn och unga och detta är
ett fint exempel. Det är fantastiskt att se engagemanget, glädjen och
nyfikenheten hos barnen – det är en ära att få samskapa med dem, säger
Cina Staron, regional utvecklingschef på Scouterna.
”Äg din natur” har startats bland annat för att det idag finns många elever
som ser en begränsad del av Sverige och som inte har tillgång till varken
friluftsliv och natur eller är engagerade i föreningslivet utan har sin främsta
aktivering i skolan.
– Det här samarbetet ger många unga en fantastisk möjlighet att vistas ute i
naturen och tillsammans med scouterna lära sig om samspel med andra och
friluftsliv. Vi är glada över att kunna erbjuda våra elever detta”, säger Annika
Wennman, rektor på Fryshuset Grundskola Västra och Akademiska skolan.
– Målet är att skapa en närmare relation mellan barn och natur i hela
Sverige. Att göra det inom ramen för skolan gör att det inte kostar något att
delta och det ger oss tillfälle att skapa en relation med skolan, målsmän och
elever. Det bygger ett förtroende som behövs för att engagera barn och unga
i det lokala föreningslivet och bli mer delaktiga i samhället. Vi vill på så vis
bidra till en positiv och utvecklande fritid för barn och unga, säger Cina
Staron.
Scouterna och Fryshuset har flera lyckade samarbeten bakom sig. Exempelvis
ledarutbildningen. Värdebaserat ledarskap, som utbildar unga ledare inom
ideell sektor.
För med information, kontakta:
Cina Staron, regional utvecklingschef, Scouterna, 076 – 623 25 33 eller
cina.staron@scouterna.se
Petra Ahrnsted, biträdande rektor, Fryshuset Grundskola Västra, 070 – 951 52
55 eller petra.ahrnstedt@fryhsuset.se

Tillsammans kan vi göra mer! Scouterna ger över 70 000 barn och unga från
alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa
som individer. Hur vill du vara med och bidra?
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