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OVERORDNET OM SOMMERLEJRENE 

Vi glæder os helt vildt til at være sammen med jer! 

 

 Alle forældre / børn bedes bære mundbind når vi mødes til afrejse / hjemkomst, hvis vi står 
mange mennesker sammen og ikke kan holde afstand til ”fremmede” 

 
  Uacceptabel opførsel på lejren fører til hjemsendelse.  

 
 Forældre skal kunne hente deres barn i tilfælde af hjemsendelse, også med kort varsel.  

 
 Vi vil ikke forbyde dig at tage elektronisk legetøj med, men vi hæfter ikke ved skader tyveri og de 

voksne bestemmer rammerne for brug af elektronisk legetøj, smartphone osv. (jf. pakkelisten på 
www.feriebarn.dk) 

 
 Medicin: Hvis barnet får Ritalin eller lignende medicin, så skal der medbringes en 

dokumentation fra lægen, som bekræfter at det er nødvendig medicin som må føres over 
grænsen (gælder kun ved sommerlejre, hvor børnene krydser grænsen) 
 

 Tilmelding og betaling er bindende. Bliver du syg og kan ikke deltage, refunderer vi beløbet når 
du afleverer en lægeerklæring.  
 

 Hvis lejrene må aflyses pga. corona, får du selvfølgelig deltagerbeløbet refunderet 
 

 Forældre kan altid kontakte lejrene telefonisk. Se telefonnumre på www.vesterled.de, 
www.rendbjerg.de, www.chistianslyst.de  

 
Tid og Sted 
På www.feriebarn.dk ses de forskellige datoer og starttidspunkter for vores sommerlejre. Her finder du 
også lejrenes adresser, telefonnumre osv. 
 
Betaling 

Prisen for lejren står på www.feriebarn.dk. Her finder du også betalingsinformationer. 

Pakkeliste 

Find pakkeliste på www.feriebarn.dk. 

Lommepenge 

Ikke nødvendigt, men hvis I gerne vil give barnet et lille beløb med, så foreslår vi 50-100 kr 
(Christianslyst: 10 Euro)  

Svømning 

 Vesterled + Rendbjerglejre: Der er ingen mulighed for svømning. 

http://www.vesterled.de/
http://www.rendbjerg.de/
http://www.chistianslyst.de/
http://www.feriebarn.dk/
http://www.feriebarn.dk/
http://www.feriebarn.dk/
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 Christianslyst-lejren: Det er på nuværende tidspunkt uklart om der på tidspunktet for 
sommerlejren er vand i poolen (som har stået tom i over 1,5 år). Vi er i dialog med de lokale 
myndigheder. Men tag gerne badetøjet med! 

ORGANISERING I GRUPPER 

Børnene er inddelt i kontaktgrupper. Man sover, spiser og deler badeværelse i denne gruppe. 

Børn må ikke opholde sig på ”fremmede” værelser, ej heller må man benytte ”fremmede” 
badeværelser. Grupperne har farver eller numre. Der er tildelt en voksen til hver gruppe. 

RENDBJERG VESTERLED 

4 soverum  6 Soverum 

Blå: 10 drenge 
Østfløj  

= 1 
primærgruppe 

Blå: 9 + 2 børn (2 børn ekstra på 
„kammer“) 

Grøn: 10 drenge Rød: 9 børn 

Rød: 10 piger Gul: 9 børn 

Gul: 10 piger Vestfløj  
= 1 
primærgruppe 

Grøn: 9 + 2 børn (2 børn ekstra på 
„kammer“) 

 Orange: 9 børn 

Sygeværelse til isolation: på 1. sal i 
hovedbygning 

Hovedbygning 
1. Sal 

= 1 
primærgruppe 

Lila: 11 børn 

Blå og grøn deler et badeværelse + toiletrum = 1 
primærgruppe 

Hver gruppe har eget baderum  

Gul og rød deler et badeværelse + toiletrum = 1 
primærgruppe 

 

 

CHRISTIANSLYST 

Stue-etage til højre I alt 32 børn fordelt på 3 kontaktgrupper 

Stue-etage til venstre I alt 12 børn i 1 kontaktgruppe 

1. sal til venstre I alt 30 børn fordelt på 3 kontaktgrupper 

1. sal til højre I alt 30 børn fordelt på 3 kontaktgrupper 

Denne opdeling orienterer sig efter retningslinjer på efterskole- og kostskoleområdet, som anbefaler 
organisering i faste primærgrupper med udgangspunkt i elevernes boområder, hvor eleverne kan dele 
værelse, bade- og toiletfaciliteter og lokale opholdsarealer. 
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”FÆLLES BUSSER” TIL VESTERLED- OG RENDBJERG-LEJRE 

 Fællesbusserne kører fra ”Frøslevlejrens parkeringsplads”, som ligger til højre INDEN man kører 
ind på Frøslevlejren. (Klik her). 

 Se ”frøslevlejrens parkeringsplads” på Google Maps her: 
https://goo.gl/maps/c3CR2xs6H3taeH816   

 NB! Her er ingen toilet-mulighed. Brug derfor evt. tankstationerne i Padborg 

 

Rejsetidspunkter – Fællesbusser (Ankomst / Afrejse) 

1) Vesterled-lejre og Rendbjerg-lejre: 

 Deltagere fra Sydslesvig: Der er fælles udrejse med bus.  

 Deltagere fra Danmark har i deres tilmelding kunne angive, at de kører selv. Vi beder om, at 
forældrene ”krammer farvel” på parkeringspladsen og ikke går med ind i huset. Tak. 

 

Lejr 
Lejr 
starter 

Bussen kører fra 
Padborg 

Lejr 
slutter 

Bussen ankommer 
i Padborg 

Rendbjerg-lejr 
20.6.-27.6. 

Kl. 11.30 
Kl. 11:00 
(Mødetid børn 10:30) 

Kl. 09:00 Kl. ca. 09:45 

Rendbjerg-lejr 
27.6.-4.7. 

Kl. 16:00 
Kl. 15:30 
(Mødetid børn 15:00) 

Kl. 09:00 Kl. ca. 09:45 

Vesterled-lejr 
27.6.-6.7. 

Kl. 16:00 
Kl. 13:00 
(Mødetid børn 12:30) 

Kl. 09:00 Kl. ca. 12:00 

Christianslyst-lejr 
4.7.-11.7. 

Kl. 16.00 
INGEN FÆLLES BUS 
Forældre skal selv bringe 

Kl. 09:00 
INGEN FÆLLES BUS 
Forældre skal selv hente 

Vesterled-lejr 
8.7.-14.7. 

Kl. 16:00 
Kl. 13:00 
(Mødetid børn 12:30) 

Kl. 09:00 Kl. ca. 12:00 

Vesterled-lejr 
18.7.-27.7. 

Kl. 16:00 
Kl. 13:00 
(Mødetid børn 12:30) 

Kl. 09:00 Kl. ca. 12:00 

2) Christianslyst-lejre 

 Forældre skal selv bringe og hente deres børn.  

 

http://www.feriebarn.dk/media/5698362/Froeslevlejrens-Parkeringsplads.pdf
https://goo.gl/maps/c3CR2xs6H3taeH816
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REGLER FOR AT KRYDSE DEN DANSK-TYSKE GRÆNSE 

 

VEDR. MUNDBIND 

Vi følger bussselskabets regler. Der kan være et krav om, at børnene i fællesbusserne bærer mundbind 
ved af- og påstigning. Det kan også være, der ikke gælder mundbindspligt. Busselskabet beslutter dette. 

Vi beder om at alle ledsagere passer på sig selv og hinanden og ved udrejse og hjemrejse, når vi står 
mange mennesker sammen, husker på de almindelige gældende coronaregler om afstand, hoste- og 
nyse etikette, god håndhygiejne osv. Mener man, at man ikke kan holde ordentlig afstand, opfordrer vi 
til at man bærer mundbind på parkeringspladsen. På lejrskolerne vil der kun i særlige og sjældne 

 
1) Generelt for forældre, som skal bringe / hente deres barn på den anden side af 

grænsen 
 Forældre fra Slesvig-Holsten, som skal bringe / hente deres børn ved bussen i 

Padborg (DK): I skal formodentlig vise en negativ corona-test når I krydser grænsen. 
I skal ikke i karantæne når I kommer tilbage og heller ikke udfylde 
”Einreiseanmeldung” fordi I var i Danmark i mindre end 24 timer.  
 

 Forældre fra Danmark, som skal bringe / hente deres barn på Christianslyst (TY): 
Medbring negativ test ved grænsen. Ingen krav om karantæne eller 
indrejseregistrering, da I bliver i Tyskland i mindre end 24 timer. 

 
2) Når børnene skal krydse grænsen EFTER sommerlejren: 

 
 Ifølge de tyske regler: Forældre som henter deres børn ved bussen i Padborg (DK) og 

kører over grænsen til Tyskland:  
 

o Hvis jeres barn har været på sommerlejr i Region Syddanmark (dvs. Rendbjerg) 
er der INGEN krav om ”digitale Einreiseanmeldung” eller karantæne. jf. Nye 
regler pr. 20. juni 2021! Fra den 20.6.2021 er Region Syddanmark efter tysk 
kategorisering ikke længere risikoområde. 
 

o Hvis jeres barn har været på Vesterled (region Midtjylland): Forældre skal 
udfylde en ”Einreiseanmeldung” for deres barn, når de er kommet tilbage til 
Tyskland. Man skal også aflevere en negativ corona-test for barnet, som er max. 
48 timer gammel. Gør man dette, skal barnet ikke i karantæne. 

 
 Ifølge de danske regler 

På www.smittestop.dk står, at personer, der rejser ind i Danmark fra gule lande, skal 
testes efter indrejse. Der gælder ingen krav om karantæne.  
 
Vi beder om forståelse for, at Rejsekontoret ikke kan rådgive om rejsereglerne, de da disse 
ændres / tilpasses konstant. Vi beder om, at forældre forud for rejsen selv følger op på de 
aktuelle rejseregler og følger eventuelle testkrav, karantænekrav osv. 

https://www.einreiseanmeldung.de/#/
http://www.smittestop.dk/
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tilfælde, hvor der ikke kan holdes tilstrækkelig afstand mellem sommerlejr-gruppen og andre personer 
(som ikke hører til gruppen), skulle bæres mundbind. 

 

KRAV OM NEGATIV CORONATEST VED UDREJSE SAMT EFTER 72 TIMER 

 

Testsituation på sommerlejren ved selvtest (72 timer efter ankomst) på Vesterled og Rendbjerg 
1. Børnene går i mindre grupper (deres værelsesgrupper) sammen med en voksen ind i et lokale, 

efter at have vasket hænder / desinficeret hænder. 

2. Børnene sætter sig ved hver sit bord. 

3. På hvert bord er der post its og blyanter. Børnene skriver deres navn og klokkeslæt på én post 

it. 

4. Den voksne uddeler selvtests og instruerer børnene i, hvordan de tager testen. 

5. Når testen er færdig, lader børnene testen stå på bordet ved siden af deres post-it. Man 

desinficerer hænder og går ud af rummet. 

6. Den voksne stiller et ur og tager tid i henhold til testens brugervejledning. 

7. Når tiden er gået, tjekker den voksne alle testresultater og noterer samlet for gruppen, om alle 

i gruppen var testet negative eller positive. (F.eks. ”Blå gruppe, 10 personer, testning 11. juli 

2021, alle personers testresultater negative). Der noteres og gemmes ingen navne. (Se 

håndtering ved positivt test-resultat i afsnittet ”Hygiejnekoncept”) 

8. Den voksne rydder – iført handsker og mundbind + visir – alle tests samt testmateriale væk og 

smider dette i en skraldespand med låg. 

9. Den voksne desinficerer alle overflader og dørhåndtag til rummet. 

10. Næste gruppe kommer ind. 

 
  

Alle børn skal fremvise en negativ coronatest (kviktest / ”schnelltest” er o.k.) ved afrejsen. Testen må 
max. Være 48 timer gammel, når barnet stiger ind i bussen/betræder sommerlejren. 

Derudover skal børn og voksne testes i løbet af sommerlejren. Rejsekontoret stiller disse tests til 
rådighed.  

 Rendbjerg / Vesterled: Test-situationen foregår således at børnene i mindre grupper sammen 
med én voksen selvstændigt laver en ”kviktest” på sig selv, hver især. Dette sker 72 timer efter 
ankomst.  

 Christianslyst: Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvigs erfarne personale udfører testningen af 
børnene hver 72. time. 
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Hvorfor tester vi?  

Det er ikke regler på skoleområdet der udgør retsgrundlaget, men regler på området ”Jugendfreizeiten 
og Beherbergungsbetriebe”1. På tyske ”Beherbergungsbetriebe” gælder der et testkrav hver 72. time. 
Selvom der ikke gælder test-krav hver 72. time i Danmark, lægger vi os op af de tyske regler og 
gennemfører lejrene på Vesterled og Rendbjerg med et hygiejne- og testkoncept lavet ud fra tyske 
regler. Hvis reglerne om test ophæves imens lejrene finder sted, ophører selvfølgelig også testningen. 

På Christianslystlejren kommer Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvigs erfarne personale komme og 
udføre testningen på børnene.  

HYGIEJNEKONCEPT 

                                                           
1 https://www.ljrsh.de/corona/informationen-fuer-jugendfreizeiten/  

https://www.ljrsh.de/corona/informationen-fuer-jugendfreizeiten/
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Generelt: 

 Da alle børn er testet negativ ved lejrens begyndelse, gælder børnene på lejren som én 
gruppe/klasse/stue. Personalet på lejren bliver ligesom børnene testet hver 72. time. 

 Børnene bor på flerpersoners-værelser. Hvert værelse har sit eget badeværelse.  
 Der står/hænger håndsprit ved indgangen til fællesrum, samt på fløjene / badeværelser.  
 Der desinficeres hænder hver gang man betræder eller forlader de fælles opholdsrum, så som 

spisesal, ligesom der skal desinficeres hænger inden man benytter fælles legetøj. 
Spisesituation: 

 Der desinficeres hænder inden man tager mad fra buffeten. 
 Børn har ikke adgang til køkkenet. 
 Hvis muligt mht. vejret, indtages måltider også udenfor. 
 Børnene spiser i de samme grupper, som de bor i.  
 Det sikres at der til måltiderne er god afstand mellem bordene i spisesalen. 

Vedr. Rengøring: 
 Bord – og kontaktpunkter rengøres / sprittes af 2 gange dagligt. (Vandhaner, toiletknapper, 

dørhåndtag, vindueshåndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter).  
 Institutionen inkl. Toiletter og badeværelser gøres hovedrent 1 gang dagligt. 
 Udluftning med gennemtræk skal ske på børnenes værelser/badeværelser 2 gange om dagen i 

minimum 10 minutter inden og efter overnatning. 
Organisering af pædagogisk tilrettelagt samvær 

 Så mange aktiviteter som muligt tilrettelægges udendørs. 
 Fælles redskaber og remedier rengøres mellem forskellige brugere. 

 
Hvis en person testes positiv for Covid-19 

En person der har symptomer på Covid-19 bliver isoleret, forældrene informeres og der foranlediges en 
PCR-test. Er testen positiv holdes barnet fortsat isoleret og gruppen bliver på matriklen. Der tages via 
forældrene kontakt til relevant myndighed (enhed for smitteopsporing og barnets lokale 
”Gesundheitsamt” i Tyskland) som vil rådgive i forhold til videre forløb.  Medarbejdere, der skal tilse en 
syg elev, skal bruge værnemidler. Dokumenter symptomer og temperatur med dato og klokkeslæt. En 
voksen pakker barnets ting (iført værnemidler). Værelset rengøres/desinficeres.  

 
Covid 19 - De mest 
almindelige symptomer: 
Feber 
Tør hoste 

Træthed 

 
 
 
 

Mindre almindelige 
symptomer: 
Generel ømhed 
Ondt i halsen 

Diarré 

Øjenkatar 

Hovedpine 

Nedsat smags- eller 
lugtesans 
Hududslæt eller misfarvning 
af fingre eller tæer 

Alvorlige symptomer: 

 

Vejrtrækningsbesvær eller 
åndenød 
Smerter eller trykkende 
fornemmelse i brystet 
Talebesvær eller 
bevægelsesbesvær 
 

 


