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Kære deltager
Tak for din tilmelding. Du kan nu glæde dig til en fed uge

med masser af udvikling, sjov og nye venskaber. Du vil se

en ny side af faget, opleve succes med det samt finde ud

af, at det kan være sjovt at lære. 

 Vi glæder os meget til at se dig på vores DagCamp.

På de kommende sider er der lidt mere information 

til både dig og dine forældre. 

Mange hilsner 
Din Camp

 

Side 1



Ankomst
Vores campteam står klar til at byde jer

velkommen mandag kl. 08.00-08.30. 

I anledning af første dag, så byder vi en kort

fælles velkommen for dig og dine forældre og

præsenterer teamet, hvorefter der vinkes

farvel igen. 

Så snart der er vinket farvel, står

instruktørteamet klar med ryste-sammen

aktiviteter og så er campen officielt i gang.

Ankomsttid er den samme alle dage.

Vi glæder os til at se dig 
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Afhentning
Campen slutter hver dag kl. 15.15-15.30, hvor

der er afhentning. 

Fredag, som er sidste dag, krammes der ekstra

farvel til alle dine nye kammerater og dit camp

team. 
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Dit team

Undervisere Instruktører Køkken Campledere
Uddannet lærere og 
lærerstuderende

Som oftest
Idrætsstuderende  

Kokke og mad
entusiaster  

Erfaren  campgænger 
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08.15 Ankomst 
08.30 Fysisk/social aktivitet
09.00 Undervisning
09.15 Læringsværksteder
10.30 Mellemmad

tirsdag
JULI

En klassisk dag

10.45 Læringsværksteder
12.30 Frokost og fritid
13.15 Læringsværksteder
14.00 Fysisk/social aktivitet 
15.30 Afhentning
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Undervisning
Er det en uge mere i skolen, ville nogle

måske spørge. Svaret er nej! Vores

undervisning er nemlig bygget op om

sjove læringsaktiviteter, hvor du bruger

kroppen til at lære. Læringsaktiviteterne

vil du møde i vores læringsværksteder

efter dagens faglige temaer er blevet

gennemgået. 

Vores mål er, at du synes det er sjovt at

lære og derfor får lyst til at lære mere. 
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”Når man har gode lærere, får man god undervisning. 
Camp Play2Boost har virkelig hjulpet mig mega meget”
CAROLINE 13 år. 
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Medbring eller hav på

Tøj du kan bevæge dig i

Sportssko ude/inde

Evt. Regntøj/jakke

Sygesikring

Penalhus

Pak en rygsæk

Evt. Medicin, næsespray mm.

Solcreme

Side 9

Obs. Det er vigtigt at kæmme for lus inden camp, så vi
ikke får ubudne gæster  



Campregler

Du må ikke......

Medbringe slik og sodavand

Ryge eller drikke alkohol på campen

Forlade campens område 

Du må gerne......

Have respekt for andre og andres ting

Være en god ven og ikke acceptere mobning

Lytte til hvad de voksne og dine kammerater siger

Være glad, sjov og skør 

Være med til at få det bedste ud af campen
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No wifi 
connect 
with 
each 
other 

Vi ved godt det er hårdt, men denne uge kommer du til at have

din telefon lidt mindre end normalt. Vi vil så gerne have, at du

lægger al din opmærksomhed i at være social med dine nye

venner på campen og ikke dem du har derhjemme. Derfor

lægger vi sammen telefonerne væk når dagen starter og du vil

få den udleveret igen, når du hentes.  

Du er selvfølgelig også velkommen til at lade den blive hjemme

:) 

Mobilfri dag skyldes, at vi ønsker jeres fulde opmærksomhed

både, når der er undervisning, men også når vi har sociale

aktiviteter. Det er nemlig vigtigt for campen, at der opbygges et

stærkt fællesskab og tætte relationer, og dette gøres nemmest

uden en distraherende smartphone. 
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Til de voksne

Side 12



Vi vil gerne understrege, at Din Camp ikke er et terapeutisk tilbud. Det er en "lejrskole", hvor vi har fokus på læring.

Vi har ikke ressourcer med til specielle behov elller én til én undervisning. 

Har dit barn specielle behov eller diagnoser, som har indflydelse på campopholdet, så skriv gerne til os. På den

måde sikrer vi, at Din Camp er det rigtige tilbud til dit barn, og at alle får størst udbytte af campen.

Dysleksi er ingen hindring, men giv os gerne en besked herom, så vi kan notere til underviserne, hvis der skal

støttes i opgavelæsning mm. 

Hvis der er andet vi bør vide, som I ikke allerede har noteret ved tilmelding, så skriv gerne en mail til os inden

campstart. Det gælder fx, hvis dit barn er: allergiker, har brug for hjælp til medicin eller noget helt trejde. 

Vigtigt!
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Billeder 
Under opholdet vil der blive taget billeder,

som vil blive lagt på vores vores

facebookside/instagram og muligvis

hjemmeside. Hvis I ikke ønsker, at der

må tages billeder af jeres barn, så gør os

venligst opmærksom på dette. 

Har I ikke allerede besøgt vores

Facebookside, så hop endelig ind og se

lidt stemningsbilleder fra de foregående

camps. Følg os også på Instagram.

 

          www.facebook.com/denbedsteuge
         
          @Dincamp

Side 16

http://www.facebook.com/denbedsteuge


Måske I kan genkende nummeret? Det er nemlig også her I træffer teamet bag Din Camp. I sommerperioden vil

telefonen have omstillingsmuligheder direkte til den camp jeres barn er på. 

Vi glæder os til at se jer og sammen med vores team give dit barn en læringsoplevelse for livet. 

Mange hilsner 

Kontakt
Vores campledere er altid til at komme i kontakt med og skal du have akut fat i dit barn eller har brug for at give

campleder en besked, så kan I ringe til camptelefonen 

31 50 98 50

SandraJacobJonas


