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Kære forældre 

Sikke en optakt til årets sommerlejre vi alle har været igennem. Vi har været hele skalaen igennem: fra 3 
store sommerlejre med hver 50 børn, hvor alt var på plads, til en aflysning af sommerlejrene, til en ny 
organisering med 4 mindre sommerlejre med 25 børn. Oprindeligt skulle der være to ”kultur-camps” på 
lejrskolen Rendbjerg, hvor børn fra Danmark og Sydslesvig i skulle møde hinanden og i løbet af deres 
uge sammen opleve spændenden og lærerige ting om og i grænselandet. Vi har heldigvis stadig børn fra 
Danmark med på nogle af vores lejre – det er så givende for de sydslesvigske børn at møde de danske, 
og omvendt – men det store program med udflugter osv. kan desværre ikke realiseres pga. corona-
restriktionerne. Derfor er mottoet for årets lejre ”Less is more”! Færre børn pr. lejr, masser af nærvær, 
leg, mad og drikke og fantastisk natur. Både lejrskolen Rendbjerg og Vesterled ligger i de mest 
naturskønne omgivelser. Vi håber på rigtig godt vejr til vores lejre. 

Tingene er gået stærkt her i de sidste uger, der skulle sendes mange mails og optagelsesbreve, ansættes 
lejr-teams, bestilles varer, lejrskolerne skulle klargøres, vi skulle sætte os ind i mange teoretiske ting 
inden for lovgivning og retningslinjer osv. Vi har heller ikke hele tiden præcist vidst, hvad vi gjorde, så 
man kan vist roligt sige at vi har lagt skinnerne imens toget kørte. Nu er vi klar og glæder os til at sende 
børnene afsted! 

I denne skrivelse vil vi gerne informere forældrene om hygiejnekonceptet bag vores lejre, og håber at I 
vil tage kontakt til os, hvis I har spørgsmål. 

På vegne af Rejsekontoret og alle i foretagenet ”feriebarn.dk” 

Hilsen 

 

Sally Flindt-Hansen 

Kontorleder 
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HVAD ER NYT I ÅR? 

Det særlige ved årets lejre er, udover at der skal overholdes strenge krav til hygiejne og adfærd, at der 
på nogle af lejrene er børn fra Danmark med. Oprindeligt var to af lejrene tænkt som ”KULTUR-CAMPS” 
med et større program relateret til 100-året for Genforeningen osv. Nu har vi reduceret lejrene til små 
grupper af 25 børn, uden et stort program. Stadig synes jeg dog at det sprogligt er allermest værdifuldt, 
hvis vores børn fra Sydslesvig møder nogle børn fra Danmark og vi har derfor holdt fast i at invitere børn 
fra Danmark med, også selvom vi ikke kan tilbyde noget stort genforenings/grænselandsprogram. 

DATOER OG PRAKTISK OMKRING UDREJSE 

1 
28.06.-04.7. 
Vesterled               

Udrejse kl. 09.00 fra Südergraben, ankomst ca. 12.00 i Vesterled  
Afrejse kl. 9.00 fra Vestered, med ankomst i Südergraben kl. ca. 
12.30 

2 
28.06.-04.07. 
Rendbjerg                

Udrejse kl. 10.00 fra Südergraben, ankomst ca. 11.00 i Rendbjerg  
Afrejse kl. 09.00, med ankomst i Südergraben kl. ca. 10:00 

3 
05.07.-11.07.  
Vesterled 

 Se 1 

5 
19.07.-25.07. 
Vesterled                 

 Se 1 

 

TRANSPORT OG ANKOMST TIL LEJREN 

Børn fra Danmark 

På nogle af lejrene er der børn fra Danmark med og nogle af disse børn bliver efter aftale med 
Rejsekontoret bragt direkte til lejren af deres forældre, og deltager ikke i den fælles transport fra 
Flensborg.  

Afrejse fra Flensborg 

 Ved ankomst til pladsen skal alle desinficere deres hænder. Der udleveres tro- og love 
erklæringer (spørgsmål om éns helbredstilstand). 

 Der må kun være 1 ledsager pr. barn ved afrejsen. Alle voksne og børn over 6 år skal bære 
masker. Dette skal håndholdes, da vi hurtigt kan komme op på over 50 mennesker og vi er en 
offentlig instans (mundbind er pligt i øjeblikket i Tyskland i det offentlige) 

 Leder + medhjælpere bærer handsker (og masker). 

 Når børnene kommer ind på pladsen, bliver de sendt hen til deres ”farve”, og får et armbånd på 
i den farve. Det er deres familiegruppe, som de deler værelse, spisebord, bad og toilet etc. med 
på lejren. De 4 voksne er også kendetegnet ved en farve. Den voksne krydser af at børnene er 
kommet, tjekker at de har pas/Ausweis og sygesikringskort med og indsamler forældres 
underskrevne tro- og loveerklæring og krydser dette af. 

 Indstigning i bussen sker gruppevis. Først de grønne, så de gule osv. Det samme gælder når man 
stiger ud. Undgå kødannelse og sammenklumpninger af mennesker. 

Hygiejne i bussen 

Ved ind- og udstigning af bussen og når man bevæger sig rundt inde i bussen, skal børn og voksne skal 
bære mundbind.  Alle hænder desinficeres når man stiger ind i bussen. 



 

4  25.6.2020 SFH 
 

Børn og voksne skal desuden også bære mundbind under transporten, også nord for grænsen.  
Dermed følger vi de tyske regler på området.  Her er vi altså defensive - altså følger de strengeste 
anbefalinger, vi vurderer at det er det rigtige at gøre, når de to lande har forskellige regler (og nogle 
forældrene kan med rette forvente at vi lever op til de tyske krav). 

Ved ankomst til lejren går ”familiegrupperne” sammen med deres voksen gruppevis ind på deres 
værelse og pakker ud og den voksne fortæller dem, om ”farvesystemet”, dvs. at de grønne kun må 
bruge de grønne håndvaske, toiletter, sidder sammen i spisesalen osv. 

Lejrleder samler alle pas og sygesikringsbevis og sørger for at disse bliver låst væk med det samme, når 
holdet ankommer til lejren.  

FAMILIEGRUPPER 

Børnene organiseres i 4 familiegrupper. Familiegrupperne undtages fra kravet om 1 meters afstand.  
Hver gruppe har en ”gruppemor- eller gruppefar”.  
Hver gruppe har en farve og børnene får et armbånd i den farve. Gruppernes værelser og badeværelser 
får den samme farve, ligesom spisesalen også er udstyret med farver. 
 
Børnene må kun opholde sig på deres eget værelse (ikke besøge andre værelser) 

 

HYGIEJNE / RENGØRING - OVERORDNET 

 Der står håndsprit og hænger hygiejneretningslinjer mange steder på lejren. 

 Der skal desinficeres hænder hver gang man betræder eller forlader de fælles opholdsrum. 

 Bord – og kontaktpunkter rengøres / sprittes af 2 gange dagligt. (Vandhaner, toiletknapper, 
dørhåndtag, vindueshåndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter).  

 Institutionen gøres hovedrent 1 gang dagligt (rengøringsfirma).  

 Udluftning med gennemtræk skal ske på børnenes værelser/badeværelser 2 gange om dagen i 
minimum 10 minutter.  

 Der vil være én dør som er indgang og én som er udgang for at begrænse ”tætte møder”. 

 

TILRETTELÆGGELSE AF SOMMERLEJREN 

Dagsstruktur 
Dagen planlægges på den måde, at teamet hver aften når børnene er gået i seng sætter sig sammen og 
planlægger den kommende dag. Målet er, at tilrettelægge dagen, så der godt nok er „fri leg“, men så 
man altid har styr på hvor mange børn der er hvor og hvad de laver. Der arbejdes med tidsblokke og 
tilbud, som børnene kan vælge sig på. Grundlæggende handler det om at undgå at der er for mange 
børn som samtidig vil ind og ud af f.eks. klasselokalet eller opholder sig på gangene. Det kan alt sammen 
virke lidt overdrevet, men er noget vi er forpligtet til at have styr på. 
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ORGANISERING AF PÆDAGOGISK TILRETTELAGT SAMVÆR 

Medarbejderne indgår ikke i familiegrupperne og afstandskravet på 1 meter mellem børn og 
medarbejdere gælder.  
 
Uddrag fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer: 
Så mange aktiviteter som muligt bør tilrettelægges udendørs eller andre steder, hvor det er nemmere at 
holde afstand. Udendørs aktiviteter indrettes så vidt muligt forskudt således, at mange deltagere ikke 
har aktiviteter på samme tid. Der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige 
rum/udendørs aktiviteter. Dog bør der være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse samt 
ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved 
normal tale, fx sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v. Ligeledes bør sikres 2 meters 
afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række af tilhørere, (mens det er tilstrækkeligt 
med 1 meters afstand mellem tilhørerne, hvis disse ikke synger, fx i forbindelse med foredrag)”. 
 
Fælles redskaber og remedier rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige 
redskaber eller engangsudstyr. Puslespil og andre aktiviteter med mange små dele (perler osv.), er ikke 
oplagte at lege med.   
 

I SPISESALEN 

Uddrag fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer: 

Der må arrangeres fællesspisning for deltagerne med deltagelse af flere forskellige grupper. Dog må 
antallet af deltagere på samme tidspunkt ikke være større end, at afstandskravet 1 meter (ved 
udendørs/indendørs spisning) eller arealkravet (ved indendørs spisning) kan overholdes. Det kan i 
sådanne situationer være nødvendigt, at deltagerne spiser forskudt af hinanden.  

 Ved sommeraktiviteter, hvor deltagerne er inddelt i grupper, bør disse grupper udgør 
deltagernes faste spisegrupper. Deltagerne bør have faste pladser ved måltiderne, og 
arrangørerne bør have særlig fokus på afspritning af borde, stole og service inden og efter 
spisning. Ligeledes bør der være særlig fokus på, at alle vasker hænder før og efter spisning.  

 Færdsel i spisesale bør ensrettes så vidt muligt, så kontakt ansigt-til-ansigt minimeres, og 
kødannelse undgås.  

Morgenmad og aftensmad spises i spisesalen. Hvis vejret er rigtig dårligt kan frokost også spises i 
spisesalen; ellers udenfor. Der laves markeringer på bænke / stole, så det er klart for børnene hvor man 
må sidde. Man sidder ALTID på den samme plads og man sidder i sin familiegruppe. Der er mindst 1,5 m 
afstand mellem gruppebordene. 

Er vejret godt kan der generelt spises udenfor til alle måltider. 
  

HÅNDTERING AF SYGDOM 

En elev der har symptomer på Covid-19 skal hentes af forældrene hurtigst muligt. Eleven isoleres på 
skolen indtil afhentning.  

På Vesterled inddrages ét af elevværelserne som sygerum, på Rendbjerg 1. etage                                            
i hovedbygningen. 

Medarbejdere, der skal tilse en syg elev, skal bruge værnemidler. 
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- Dragt 

- Hårafdækning 

- Mundbind 

- Visir 

- Noget over skoene 

- Handsker  

Vi følger her Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvigs retningslinjer: 

Ved symptomer, som er forenelige med coronasmitte 
1) Dokumenter symptomer og temperatur med dato og klokkeslæt  
2) Barnet isoleres  
3) Informér Rejsekontoret, som vil tage kontakt til Sundhedstjenesten 
4) Lejrleder / gruppeleder informerer forældre  
5) Vurderer Rejsekontoret efter drøftelse med Sundhedstjenesten at barnet skal hentes, kontakter 

lejrleder / gruppeleder forældrene, som skal komme hurtigst muligt. 
6) En voksen pakker barnets ting (iført værnemidler). 
7) Værelset rengøres/desinficeres  
8) Forældrene skal efterfølgende tage kontakt til deres lokale Gesundheitsamt/egen læge i forhold 

til tiltag, testning m.m. (I Tyskland ville man sende barnet i hjemmeisolation indtil en negativ 
coronatest foreligger) Og rapportere tilbage til os. Den danske "Styrelse for patientsikkerhed" 
orienteres ved ophobede eller oplagte tilfælde. 

9) Bliver en elev konstateret smittet med Covid-19, skal alle i familiegruppen informeres (og 
afhentes, hvis de stadig er på lejren). 

 
Forældrene skal ved afrejsen underskrive en tro- og love erklæring om at de ikke har disse symptomer, 
og ikke har været i kontakt med kendt coronasmittede etc. 
 
Lejrskolerne er dækket ind med det der hedder Falck sygetransport. Det vil sige at hvis man har behov 
for transport til læge eller skadestue kan man ringe til Falck. Eller sygetransport til grænsen, hvis et barn 
bliver syg og skal hjem. (Kun hvis det er akut og forældre ikke kan hente) 

 


