Forældrearrangerede overnatninger/lejrture
På Frederik Barfods Skole har forældre gennem årene arrangeret overnatning(er)/ lejrture på lige
klassetrin, - på 2., 4., 6. og 8. klassetrin.
Skolen arrangerer lejrskoler på alle ulige klassetrin, bh., 1., 3., 5., 7. og 9. klasse
Denne tilbagevendende tradition i elevernes skolegang er meget værdifuldt for hele skolens fællesskab,
kultur og sammenhængskraft – både blandt elever og forældre.
Vi har blandt andet set, at disse overnatninger,
- Støtter elevernes sociale relationer og kendskab til hinanden
- Støtter forældrenes kendskab og relationer
- Støtter kendskabet til klassen som helhed
- Opbygger nytilkomne forældre og elevers kendskab til andre i klassen
- Støtter forståelse og dialog
- Støtter kommunikation og forældreskabet
- Støtter indsigt og forståelsen for klassens fællesskab og skolens opgave
Hos forældre udtrykkes der store gevinster og oplevelser ved at afholde og deltage i overnatninger – også
selvom det kræver lidt mere planlægning og engagement.
Vi oplever også, at forældregruppen kan blive udfordret af og uenige om mulig form og indhold i forhold til
gennemførelsen. Dette vedrører ofte stillingtagen til, hvorvidt alle forældre skal deltage (en pr. barn) eller
om det er få / en gruppe på ca. 5 - 8 forældre, der skal arrangere og deltage. Der er gode argumenter for
begge dele, men også enkelte faldgruber.
Vi har valgt at videregive gode erfaringer fra andre forældre og klasser. Anvisningerne er udformet med det
klare sigte;
- at skabe forhold og rammer, der gør det muligt for så mange elever som muligt at deltage.

Anvisninger og andre overvejelser
2. klasse: Vi anbefaler, at så mange forældre som muligt prioriterer deltagelse i overnatningen – altså en
forældre pr. barn.
Betragtninger: Det er første gang. Børnene er ikke særlig gamle og skal have hjælp til flere praktiske ting.
Der kan være individuelle og personlige forhold hos eleverne, såsom hjemve, ængstelse eller lidt ekstra
behov for støtte og opmærksomhed, for at kunne gennemføre overnatninger.
4. klasse: Vi anbefaler at forældre, som har mulighed for det, deltager i overnatningen.
Betragtninger: Det er vigtigt, at der fortsat er en del forældre med. Mange hænder kan gøre turen
hyggeligere og nemmere. Flere forældre på dette klassetrin giver udtryk for, at deres barn godt kan forstå,
at de evt. ikke har mulighed for at deltage. Andre forældre siger, at de drøfter deres deltagelse med deres
barn.
6. klasse og 8. klasse: Vi anbefaler, at de forældre som har mulighed for det i en passende gruppe ca. 5 –
8 forældre deltager i overnatningen.
Betragtninger: Mange hænder kan gøre en tur hyggeligere og overskuelig, især hvis der skal laves mad osv.
Flere forældre udtrykker, at overnatningernes indhold, som udgangspunkt, bør være på børnenes
præmisser. Vi er enige, men det er fortsat godt at have masser af fællesaktiviteter og fælles forventninger.
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Bemærk:
Det er naturligvis vigtigt at understrege, at man som deltagende forældre har ansvaret for børnene. Det kan
være nødvendigt at vurdere om nogle aktiviteter er for risikable. Medbring altid en liste med
kontaktoplysninger over alle børn. Denne udleveres fra skolens kontor.
Antallet af mulige voksne kan også afhænge af antallet af sengepladser på det aktuelle sted.
Vi opfordrer til, at forældre er imødekommende over for muligheden, at forældre kan tage hjem før eller at
støde til senere eller lignende.
Lejrturene bør udelukkende være for klassens elever, med begrundelse i at prioritere klassens eget sociale
liv. At øvrige søskende ikke deltager skal ses i begrundelsen, at prioritere klassens eget sociale liv. Hvis
forældre ikke har anden mulighed for pasning, opfordrer vi naturligvis til, at forældre er imødekommende
overfor dette.
Forsøg at holde egenbetalingen på et rimeligt niveau. Det er vigtigt, at prioritere at alle har mulighed for at
deltage
Andre betragtninger
- Det vigtigste er samværet og det fællesskabsopbyggende. Det er en god idé med aktiviteter, hvor alle kan
og skal deltage. Selv om børn måske giver udtryk for andet, kan både små og meget store børn rigtig godt
lide at lave noget sammen med voksne. Fællesaktiviteter er også rigtige gode udgangspunkter for samtaler.
Succeskriteriet er ikke antallet af overnatninger, men kvaliteten i samværet.
- Det er en rigtig god idé at kontakte klasselærer / klassens team, om der er forhold i klassen, som forældre
skal være opmærksomme på og understøtte. Dette kunne f.eks. være i relationsarbejde, hvor klasselærere
kan anvise en hensigtsmæssig gruppefordeling til skattejagten, madlavning og borddækning eller til
værelses- sovegruppefordelingen eller lignende.
- Det er en rigtig god idé, at involvere børnene i det praktiske med aktiviteter, madlavning, borddækning,
klargøring eller slutrengøring. Brug alle muligheder for at lære andre elever at kende og for at styrke
elevernes relationer. Overnatningernes afvikling er alles ansvar. Stil krav til børnenes medvirken. Husk, at
alle aktiviteter og planlægning tager afsæt i klassens og børnenes forudsætninger.
- Pas på med at komme til at ”overplanlægge”.
- Nogle har prøvet at lave en lukket Facebook-gruppe, hvor billeder kan deles.
Denne folder er ikke udtømmende. Alle idéer bør hilses velkomne … - overnatning og 12 små telte i haven
er måske også en mulighed !!
Booking
Booking af hytte(r) eller koloni bør ske i rigtig god tid.
Økonomi
Forsøg at holde egenbetalingen så lav som mulig, for at sikre alles deltagelse.
Transport
Forældre er selv ansvarlige for transport.
Inspiration
http://www.hyttelisten.dk

http://www.kolonierne.dk

http://www.lejrskolekataloget.dk

2

