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1) Overordnede principper
Vores pædagogiske principper og mål hedder:

•

•

•

•
•

Vi lægger vægt på at få skabt det rigtige udbytte og en god
oplevelse for det enkelte barn til gavn for børnenes videre
udvikling.
Vi har sunde vaner dvs. (næsten) nul sukker, slik, sodavand og
kager mv. Vi laver og serverer sund, varieret og fortrinsvis
økologisk mad.
Vi voksne er der for børnene, har tid og er tydelige. Vi er
nærværende, omsorgsfulde og anerkendende, opstiller tydelige
regler for samværet og er konsekvente, så børnene ved, hvor de
har os.
Vi sikrer trygge rammer, vi skal alle behandle hinanden
ordentligt
Vi er rummelige. Alle børn er velkomne og man kan ikke blive
sendt hjem

•

Vi er en del af et fællesskab og hjælper hinanden. Vi udfører
selv alle praktiske opgaver; madlavning, rengøring, oprydning,
indkøb mv. og inddrager børnene så meget som muligt.
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2) Fælles principper og retningslinier
Hver leder får ansvaret for 3 - 5 børn (et værelse) og inddrager dem i de
praktiske gøremål omkring måltiderne, putter dem, læser godnathistorie
samt er deres primære voksenkontakt ved konflikter el. lign.
Vores to vigtigste opgaver er at holde tilsyn med børnene og være
igangsættere. Børnene skal ikke død og pines aktiveres, men de skal vises
mulighederne. Aktiviteterne skal ikke fast skematiseres, men være
afhængige af vejret, børnegruppen, de enkelte børn, voksengruppen mv.
Alle koloniledere byder hver især ind med det, de har og kan – vi kan ikke
alle det hele! Typisk er nogle meget praktisk orienterede mens andre er
mere pædagogisk orienterede, og vi har brug for begge slags.
Alle får brug for en pause undervejs, men det er og skal være meget
individuelt hvornår og hvordan de afholdes. Hver kolonigruppe laver på
forberedelsesmøderne en aftale om en koordinator eller en anden måde at
sikre, at de voksnes pauser koordineres under hensyn til måltider og
planlagte aktiviteter.
Der afholdes planlægningsweekend i løbet af februar, 1 - 2
forberedelsesmøder i løbet af foråret samt et evalueringsmøde i løbet af
august/september. I løbet af koloniugen holder de voksne møde
hver aften, når børnene sover.
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Det er enormt vigtigt, at man deltager i alle forberedelsesmøderne. Vi har
gennem tiderne erfaret, at nogle af de problemer, der kan opstå i
voksengruppen, tit opstår når en eller flere ledere ikke har deltaget i flere
forberedelsesmøder. Der foregår meget mere end planlægning på
forberedelsesmøderne, og bl.a. afstemning af forventninger skal være på
plads, før vi tager imod børnene.

I løbet af koloniugen holdes der en fest – gerne midtvejs, da børnene
virkelig får lært hinanden godt at kende sådan en aften. Hvis der er store
børn med, er det en god ide at inddrage dem i planlægning af festen.
Børnene må ikke have lommepenge med, men vi giver en is el. lign i
sommerland.
Vi holder børnenes mobiltelefoner for dem, og udleverer dem til dem i ½ 1 time om dagen.
På forberedelsesmøderne udarbejdes et dagsskelet, hvor tidspunkter for
dagens måltider, sengetider, telefontid og fælles aftenafslutning
fastlægges.
Ved måltiderne har de voksne en aktiv rolle. Ved hvert bord sidder mindst
en voksen, som sørger for ro og orden ved eget bord, og som hjælper
børnene til at forstå de sociale spilleregler omkring måltider. Der vælges til
hvert måltid en bordansvarlig, der henter mad og rydder af bordet.
Alle deltager i alle måltider.
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3)

Før kolonistart

Der udarbejdes en liste over relevante ansvarsområder på den enkelte
koloni.
Den enkelte kolonigruppe udpeger ansvarlige for hhv. indkøb før kolonien
og praktiske opgaver på kolonien.
De indkøbsansvarlige sørger for, at diverse materialer, legeredskaber,
praktiske redskaber og madvarer indkøbes.
Når børnegruppen kendes, laves der værelsesfordeling inkl. voksenfordeling, samt bestilles t-shirts, som bl.a. bruges ved en eventuel fælles tur
til sommerland.
Drenge- og pigeskilte til bad og toiletter printes og lamineres.
Madplan udarbejdes og printes ud til ophængning i køkkenet.
Dags- og ugeskelet udarbejdes.
Der aftales dato for evalueringsmøde i august eller september!
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4) Indkøb
Følgende skal der altid være styr på inden kolonien:
Tegneting: Printerpapir, blyanter, farveblyanter, tusser, viskelæder,
blyantspidsere, sakse, tape, lim.
Maleting: Tykkere papir, vandfarver, akrylmaling, hobbylak (maling til
bl.a. sten), pensler, blandebakker, forklæder, afdækningsmateriale.
Legeting: Diverse brætspil, kortspil, yatzy, små (hoppe-)bolde,
tennisbolde, rundboldbat, bordtennisbat, -bolde og -net, fodbolde,
overtrækstrøjer, petanque, stangtennis, bløde bolde, sjippetov (små og
store), frisbees, terrarier, fiskenet, forstørrelsesglas.
Blandet praktisk grej: Klokke, godnatlæsningsbøger (til store og små),
tegneserier, frimærker, kort, kuverter, lamineringslommer, solcreme,
tandbørster, Falck-kasse, myggespray.
Rengørings-/køkkengrej: Viskestykker, håndklæder, karklude,
rengøringssvampe, gummihandsker, håndsæbe, opvaskemiddel, div.
rengøringsmidler, vaskepulver, klemmer, små fejesæt, affaldssække,
affaldsposer, stanniol, film, fryseposer, tisselagner, blebukser.
Naturgrej: Bålpander, bålgryde, presenning, grillkul, fisketing, dolke.
It udstyr: CD/DVD skiver, digitalkameraer inkl. batterier, opladere og
hukommelseskort, printer og blækpatroner, computer og DVD-brænder.
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Skansen i Rørvig
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5) Diverse huskere
•

Gem ALLE bon’er.

•

Medbring kamera på alle ture – og tag billeder.

•

Breve og postkort skal så vidt muligt postes hver dag.

•

Når der er fest, er det alfa og omega, at der er rigtig god
kommunikation mellem de voksne, da en fest kræver aktiv
voksendeltagelse for at blive en succes.

•

Gruppen af store børn kan med fordel inddrages i planlægning og
afvikling af festen.

•

Et udvalg af legeting og tegneting skal stå fremme til frit brug, så
børnene tydeligt kan se mulighederne.

•

Der er ALTID mindst 3 voksne med på stranden ved badeture; 2 i
vandet og 1 på land. Ved store grupper børn, mindst 4 voksne.

•

Det er en god idé at have en ekstra madras stående på gangen, så
eventuelle vådliggere hurtigt og diskret kan få et andet sted at
sove.

•

Vådliggere og dem, vi er i tvivl om, vækkes under eller efter 22.22
mødet og hjælpes på toilettet (og tilbage i seng).

•

Børn med tendens til hjemve (og ditto forældre) håndteres bedst
med et præventivt opkald til forældre inden telefontid.
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6) Eksempel på dagsrytme
Morgen
(Ca. tider)
Kl. 7.30: Interesserede børn vækkes til morgenmotion.
Kl. 8.00: Alle børn vækkes.
Kl. 8.15: Der ringes med klokken og alle går til morgenmad med
renvaskede hænder.
Ved morgenmaden gives diverse beskeder.
Det meddeles om enten værelse 1-5 eller værelse 6-10 starter med
værelsesinspektion.
Efter morgenmaden får børnene ca. ½ time til at gøre rent på værelserne.
Kl. 9.15: Den ene halvdel af værelserne/børnene får tjekket værelser
mens den anden halvdel går til ”Mopperne” (voksne) og hjælper med
rengøring på fællesområderne.
Når ”Inspektørerne” siger til, går den anden halvdel børn ind på deres
værelser til værelsestjek mens de allerede tjekkede børn går ud i gården
til leg hos ”Aktivitøserne”.
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Formiddag
Fri leg og evt. byture.

Frokost
Kl. 12.00: Der ringes med klokken og alle går til frokost med renvaskede
hænder.
De voksne sørger for ro og orden ved eget bord.
Der informeres om eventuelle aktiviteter, som f.eks. badeture og
kajakture.

Eftermiddag
Fri leg, evt. byture, badeture, kajakture eller andre aktiviteter.
Ved badeture og kajakture ringes med klokken og børnene møder op med
badetøj på samt et håndklæde i hånden.

Husk kamera og evt. solcreme.
Kl. 15.30: Der serveres en snack (rugbrød/frugt/rosiner el.l.).
Kl. 17.30: Mobiltelefoner udleveres.
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Aften
Kl. 18.00: Der ringes med klokken og alle går til aftensmad med
renvaskede hænder.
Mobiltelefoner afleveres inden man sætter sig til bords.
De voksne sørger for ro og orden ved eget bord.
Derefter fri leg.
Kl. 20.15: Der ringes med klokken og alle samles til fælles aftensang.
Valg af sange går på skift mellem værelserne.
Efter sang sendes de små af sted for at gøre sig klar til at sove; tager
nattøj på, børster tænder og går i seng.
De store hygger sig i behørig afstand fra værelserne – evt. aktiveret af de
voksne. De kan evt. få deres mobiler udleveret igen i dette tidsrum.

Putning
Kl. 20.45: De værelsesvoksne læser godnathistorier for de små.
Kl. 21.15: Godnat for de små.
De store gør sig så lydløst som muligt klar til at sove.
Kl. 21.30: Der læses godnathistorier for de store.
Kl. 22.00: Godnat for de store.
Hver enkelt værelsesvoksen sørger for, at der bliver ro på værelset.
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1-2 voksne holder ”vagt” på gangen indtil alt ånder fred og ro.
Evt. ”overtrætte” børn placeres på madras på gangen, til der er ro på eller
endda natten over.

Tiderne ændres evt. en smule og måske indføres en sengetid for
mellemgruppen, afhængig af børnenes alderssammensætning.

Voksenmøde
Kl. 22.22: Alle voksne mødes til hygge og evaluering af dagen.
Dagen evalueres, morgendagen planlægges og enkelte børn vendes før
hygge, buh og bæh.
Der føres referat fra alle møderne.

En enkelt voksen bliver evt. på værelsesgangen indtil alt ånder fred og ro.
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7) Eksempel på ugeskelet

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Sørens

Festaften

Evt.

Sommerland

Evt.

Diplom og

stjerneløb

værelses-

fødselsdag

krabbetur

præmier
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8) Eksempel på madplan

Søndag mandag

tirsdag

onsdag

Morgenmad Morgenmad Morgenmad
Janni
Medbragt Rugbrød
mad
m/diverse
Viola
Kylling i
Pasta
tomat
og
kødsovs m/ris
Dessert Dessert
Linda
Anne

torsdag

fredag

Kim
Rugbrød
m/diverse
Martine

Michael
Rugbrød
m/diverse
Per

Burger

Lasagne

Dessert ?

m/salat
Dessert
Martina

lørdag

søndag

Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad
Kim
Rugbrød
m/diverse
Viola
Fisk

Janni
Rugbrød
m/diverse
m/flutes
Rugbrød

Dessert
Glen

m/pålæg
Dessert
Linda

Michael
Rugbrød
m/diverse
Glen
Pitabrød
m/tun og
Kylling
Dessert
Per

Janni
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