
Fælleslejrudvalget 

Norddjurs Friskole 

5. august 2016 

Så skal vi være fælles igen 
12.-19 august 2016 

Et skoleår er atter i gang, og vi kaster os over Fælleslejren som det allerførste. Den 

pædagogiske og værdimæssige tanke i dette er, at vi skal styrke vores relationer og fællesskab 

fra starten af.  

Fælleslejren starter fredag den 12/8, hvor børnene møder ind til en forberedelsesdag 

sammen med deres familiegruppe. Rammen for selve afviklingen af  lejren er "Kultur og 

natur", hvor eleverne sammen skal på tre forskellige workshops, hvor de skal arbejde med 

temaet i forskellige sammenhænge. Der vil både være musik, håndværksmæssig arbejde, 

udsmykning, naturfaglighed og danskfaglighed. Fælles for workshops er også, at arbejdet skal 

være mest muligt affaldsneutralt. Flere workshops laver blivende produkter, som vi 

forhåbentlig kan nyde i mange år.  

Det er de voksne ansatte på skolen, der styrer workshops. 

Udover workshops vil Grøn gruppe sammensætte et spændende stjerneløb for alle 

familiegrupperne. Således kommer eleverne i de enkelte grupper til at arbejde og være rigtig 

meget sammen. 

Ligesom sidste år slutter vi lejren af  med et optog gennem byen til Torvet. Vi håber at se 

så mange af  jer som muligt. Det var en fantastisk opbakning, vi fik sidste år. 

I mange år har fælleslejren været et sted, hvor der blev arbejdet ihærdigt på at lære børn 

at sove udenfor hjemmet, enten i telt eller i klasselokaler. Vi mærker tydeligt, at dette arbejde 

kan medføre et unødigt pres på især børnene, men også på både forældre og ansatte. Børnene 

føler sig ofte tvunget, har dårlige oplevelser, bliver flove ift kammeraterne, og ganske ofte 

skaber det en urolig putning af  hele gruppen, ligesom vi ser, at presset ikke er mindre året 

efter.  

!1



Vi vil gerne, at det pædagogiske sigte på fælleslejren er succesoplevelser, fællesskab, 

samarbejde og fokus på børnenes styrker. Derfor har vi besluttet, at træningen i at sove 

sammen med kammeraterne sker privat og på gruppelejren.  

Konkret betyder det, at for de elever, hvor forældre og lærer vurderer, at det vil give 

større succes at sove hjemme, aftales det, at de afhentes på P-pladsen klokken 19.30 tirsdag og 

20 onsdag. I øvrigt skal alle indskolingsforældre hente deres børn onsdag klokken 20 på P-

pladsen, da indskolingen i år har én overnatning. (Grundet diskofest KUN for børn onsdag, 

må forældrene tidligst ankomme til skolen 19.55, og de skal blive på P-pladsen 🎉 🎉 ) 

Vi håber og ønsker dog, at alle børn deltager i morgenmaden hver morgen. 

Der er på Viggo-net oprettet et rum, hvor ansatte og grøn gruppe kan skrive 

informationer m.m. under hele lejren. I rummet vil der også være tilgængelige oplysninger 

om familiegruppernes sammensætning, program m.m. 

Hermed en kort programoversigt:  

Fredag 12/8 

Familiegrupperne dannes og forbereder sig.  

Alle møder 8.15. Indskolingen har fri 11.45 og kan gå i fritter. 

Mellemtrinet har fri 13.15 og OB klokken 14. 

Husk madpakke. 

Mandag 15/8 

Familiegrupperne skal på deres første workshop og arbejde frem til frokost. 

Husk madpakke. 

Indskolingen kan gå i fritter 11.45.  

Mellemtrin og OB kan sætte telte op fra 11.45 og fremefter. 

Tirsdag 16/8 

Alle møder ind til første RIGTIGE lejrdag med soveposer, oppakning m.m. 

Alle er klar til indmarch 8.15. 

Familiegrupperne arbejder i deres anden workshop og spiser medbragte madpakker. 

Der serveres snacks i løbet af  eftermiddagen og aftensmad klokken 18. 

Indskolingen samles og gøres klar til natten klokken 19.30 og puttes klokken 20.  
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MT1 samles og puttes klokken 20.30, MT2 klokken 21, og OB klokken 22.  

Onsdag 17/8 

Vi spiser morgenmad frem til klokken 8. 

Efter indmarchen arbejder familiegrupperne i workshop frem til frokost. 

Efter frokost arrangerer Grøn stjerneløb for alle grupper. 

Skolen serverer tre måltider og snacks hele dagen. 

Klokken 19 starter diskofesten 

Indskolingsbørnene og skal hentes klokken 20 på P-pladsen. Ligeså gælder for de elever, 

hvor der er lavet aftale om afhentning. 

MT og OB puttes som på torsdagsprogrammet (selvom vi godt ved, der er noget med et 

natteløb, men det er tystys). 

Torsdag 18/8 

Fokus på dagen er at øve sambaoptog, blive rigtig gode til vores lejrsange sammen med 

familiegruppen. Der er to måltider og snacks.  

Klokken 13.15 er dagens program færdig. 

Alle børn - og gerne forældre - rydder op og pakker ned. Telte tages ned. 

Fritterbørnene kan gå i fritter indtil klokken 17. 

Fredag den 19/8 

Dagen starter klokken 8.15 for alle, der er renvaskede, tandbørstede og bespiste 

hjemmefra. Herefter får vi de sidste detaljer på plads med vores optog, hvorefter vi danser 

afsted til Torvet (klokken 10). Efter optog, kåringer og afslutning på Torvet går vi alle tilbage 

til skolen (senest klokken 12). Det er meget vigtigt, alle går med tilbage. Forældrene er 

velkomne til at gå med tilbage. 

Husk madpakke til jeres børn. 

Fritterbørnene kan gå i fritter til klokken 16.  

Med disse ord glæder vi os vanvittig meget til at være på lejr med jeres børn igen.
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