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Kære Deltager
Velkommen til Din LæringsCamp.
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 byde dig velkommen
på Din LæringsCamp.
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. 09.45-10.00.
Når du ankommer bliver du checket ind,
hvorefter du præsenteres for din
kontaktvoksen, som viser dig til rette på dit
værelse. Når du kommer retur, vil du få
udleveret en t-shirt og drikkedunk og så
krammes der farvel til dine forældre.
Så snart der er vinket farvel, står
instruktørteamet klar med ryste-sammen
aktiviteter og så er campen officielt i gang.
Vi glæder os til at se dig

Side 2

Dit team

Undervisere

Instruktører

Kokke

Campledere
Side 3

Afhentning
Lørdag kl. 11.00 slutter campen, og det
er lidt forskelligt fra camp til camp, hvordan
dette foregår. Men fælles er, at vi afholder en
lille farvel ceremoni, som dine forældre også er
inviteret til.
Herefter krammes der farvel til alle dine nye
kammerater og til sidst vinkes farvel til dit
camp team.
Der vil være udviklingssamtaler før og efter
ceremoni. Mere info følger op til camp omkring
disse.

Side 4

En klassisk dag
08.00 Godmorgen
08.30 Morgenmad
09.00 Fysisk aktivitet
09.45 Undervisning
11.00 Mellemmad
11.15 Læringsværksteder
12.30 Frokost og fritid
13.15 Læringsværksteder

JULI

tirsdag

15.00 Læringsværksted & Repetition
16.30 Sport og spil
18.00 Aftensmad
18.45 Mobiltid og samtaler
20.00 Aftenaktivitet
21.15 Cool down
22.00 Godnathistorier
22.30 Godnat og sov godt

Side 5

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.
Vores mål er, at du synes det er sjovt at
lære og derfor får lyst til at lære mere.
Som du kan se i programmet, vil der
også være lidt intro til dagens emne,
samt repetition, som foregår på lidt mere
klassisk vis, for at du også kan bruge det
lærte, når du kommer tilbage til skolen.
Da vi kun har kort tid til at lære dig at
kende fagligt, så vil du første dag skulle
svare på nogle spørgsmål/opgaver.
Svarene er udelukkende lærernes
redskab, så de kan hjælpe dig i løbet af
ugen.

Side 6

”Når man har gode lærere, får man god undervisning.
Camp Play2Boost har virkelig hjulpet mig mega meget”
CAROLINE 13 år.
Side 7

Mad
"”Uden mad og drikke, dur
helten ikke”. Sådan lyder et
gammelt ordsprog, men det
giver også mening i dag, og
særligt når det handler om
læring. Vi ved nemlig, at
sund mad giver de bedste
lærings-betingelser. Derfor
serveres der tre lækre
mellem- og hovedmåltider
dagligt, som vores kokke
forbereder til os.

Fritid
Der er også lagt tid ind til at hygge med
sine nye venner. Dagligt er der pauser og
ca. halvanden times fritid efter
aftensmad. Ligeledes når aftenaktiviteten slutter er der cool down

"Sport"
Både morgen, middag og
aften er der indlagt fysiske
og sociale aktiviteter med
instruktørteamet. Aktiviteterne skal både sikre, at I er
friske og koncentrerer jer
bedre i undervisningen, men
også sikre, at I får et tæt
sammenhold på tværs af køn
og alder. Aktiviteterne kan
være alt fra battle, til
bålhygge, filmnight, boldspil,
teambulding osv. Kun
fantastien sætter grænser

Søvn

Man kan heller ikke være den bedste
udgave af sig selv, hvis man ikke får
sovet nok. Derfor er der faste sengetider og vi siger godnat og godmorge
på samme tid hver dag.
Der er dog plads til godnathistorie og hyggesnak
inden lyset slukkes.

Side 8

Pakkeliste
Tøj og sko

Diverse

Toiletsager mm.

Sportstøj

Lagen og betræk

Håndklæde

Hverdagstøj

Pude og dyne/sovepose

Hårtørrer

Sportssko ude/inde

Sygesikring

Tandbørste og tandpasta

Regntøj/jakke

Penalhus

Børste/kam

Sokker og undertøj

Lommeregner (kun mat)

Shampoo og sæbe

T-shirts og shorts

Computer (Dansk 7-9.kl)

Evt. Medicin, næsespray mm.

Armbåndsur

Solcreme

Max 100 kr lommepenge

Side 9

Slikbiks
Vi vil have en lille kiosk på campen, hvor man et par
gange i løbet af ugen kan købe en sodavand og lidt
slik.

Vi har selv været på camp mange gange som yngre,
og et stykke chokolade var en del af camphyggen for
os.

Jamen sport, undervisning og slik hører da ikke
sammen?
Njøøø, måske ikke, men med alt den fysiske
aktivitet vi laver på vores camps, er vi af den
overbevisning, at lidt slik og en sodavand ikke
skader og blot er med til at bidrage til camphyggen.

Der kan bruges både kontanter og mobilepay.
Vi vil som udgangspunkt gerne undgå for store
sedler, da vi ikke lægger inde med en masse
byttepenge. Giv derfor gerne en mønt eller to med. Vi
sørger selvfølgelig for at have priser i kiosken der
matcher mønter.

Det er jeres ansvar som forældre, ikke at give junior
flere penge med, end I synes de skal købe for. Og
sørg for at tage en snak om kiosken inden I
ankommer :)

MobilePay: 454407

Side 10

Campregler
Du må ikke......

Du må gerne......

Medbringe slik og sodavand

Have respekt for andre og andres ting

Ryge eller drikke alkohol på campen

Være en god ven og ikke acceptere mobning

Forlade campens område

Lytte til hvad de voksne og dine kammerater siger

Gå ind på det andet køns værelse

Være glad, sjov og skør
Være med til at få det bedste ud af campen

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

Side 11

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 har du
kun din telefon i mobiltiden fra 19.00-20.15. Tiden kan ændre
sig, men I vil her få besked inden campen.
Mobiltiderne er indlagt, fordi 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.
Samtidig reduceres evt. hjemve om aftenen, hvis ikke mor eller
far er i røret lige inden sengetid.

Side 12

Til forældre

Side 13

Hjemve
Hjemve er en hel naturlig ting, der kan forekomme, når man er væk fra sine forældre. Den forstærkes især, når mor
eller far er i røret, hvilket også er grunden til at mobiltiden er lagt inden aftenaktiviteten, så tankerne kan komme lidt
væk igen inden sengetid.
Vores erfaring viser, at det primært er de første nætter, der kan være de sværeste, og så går det over igen, når
barnet er faldet til og har fået nye venner.
Jeres opbakning og tro på, at barnet kan overkomme hjemve, betyder meget for situationen på campen. Sidder der
ikke allerede en voksen ved barnets side, så må I meget gerne opfordre til, at barnet tager fat i sin kontaktlærer eller
en anden voksen på campen.
Selvom vi har øjne overalt på campen og er opmærksomme på den enkelte, så kan vi opleve, at barnet viser en ting,
men føler noget andet. Giv os gerne et ring eller sms, hvis jeres barn fortæller jer noget, som de ikke tør dele med os
på campen. Det kan være svært for mange (i starten) at komme til en voksen, de ikke kender.
Vi krammer, støtter og trøster, så godt vi kan

Side 14

Vigtigt!
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. (Gælder ikke deltagere tilmeldt dysleksi-linjen).
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, vegetar, vådligger eller skal have hjælp til at huske medicin.

Side 15

Udviklingssamtale
Alle undervisere har 5-6 kontaktelever, som de har et ekstra fokus på. De følger barnets læring, dets
udfordringer og ikke mindst deres succesoplevelser. Dagligt har barnet og underviseren samtaler, hvor dagen
vendes, relationen styrkes, trygheden skabes, og der sættes fælles delmål for den kommende dag.
Som forældre har I også mulighed for at få overleveret de faglige observationer, som barnets kontaktunderviser
har gjort sig. Denne samtale kalder vi udviklingssamtale og afholdes sidste campdag. Den varer ca. 15 minutter.
Der vil til samtalen blive gennemgået barnets faglige kompetencer/resultater ved ankomst, hvad vi derefter har
arbejdet med, hvor barnet er nået hen ved campens afslutning, og hvad der med fordel kan arbejdes videre på
efter campen.

Inden camp vil der blive tilsendt et tidspunkt for udviklingssamtalen, der enten vil afholdes før eller efter
afslutningsceremonien. På den måde undgås ventetid.
Har I ikke allerede bestilt, så kan den altid efterbestilles via din profil på hjemmesiden. Pris 299,-

Side 16

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 17

Adresser
Haarby Efterskole
Assensvej 8,
5683 Haarby

Høng Efterskole
Tranevej 15,
4270 Høng

Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1,
8723 Løsning

Camp i uge 26

Camp i uge 30

Camp i uge 30
(kun for børn med dysleksi)

.

Side 18

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

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

Jonas

Jacob

Sandra

