
Retningslinjer for FDF Alsønderup sommerlejr 2020 for Puslinge, Tumlinge og Pilte 
 

Forudsætninger 
Helt overordnet skal vi på sommerlejr for at lege og have det sjovt med hinanden. Men vi gør naturligvis hvad vi kan 
for at overholde de officielle retningslinjer som er udsendt fra Kulturministeriet 10. juni vedrørende 
sommeraktiviteter for børn og unge under 25 år. Og på basis heraf har vi fastsat nedenstående praktiske 
foranstaltninger, som vi mener tager højde for de gennemgående krav om at holde afstand, god hygiejne og 
rengøring. Retningslinjerne gælder for ALLE deltagere på lejren. 
Det er vores forventning at man kun møder op på lejren hvis man har været fuldstændig rask de seneste 48 timer 
inden lejren starter. 
Vi vil hele tiden være OBS på om børn eller voksne udvikler corona-relaterede symptomer, dvs. feber, hoste, ondt i 
halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af smags- og lugtesans, evt. ledsaget af tilstoppet næse. Det er derfor 
vigtigt for os at vide, hvis børnene har allergier eller høfeber, da symptomer herpå kan forveksles med nogle af 
corona-symptomerne. 
Ved mistanke om corona-relaterede symptomer isoleres barnet og ringes straks hjem.  
 
Aflevering og afhentning 
Forældre skal så vidt muligt ikke ind på lejrpladsen. 
Børnene afleveres på p-pladsen og følges af en leder til det telt, hvor barnet skal sove. Lederen vil hjælpe 
udpakning etc. 
På afhentningsdagen hjælper lederne børnene med at pakke og sætter bagagen på p-pladsen. Vigtigt med navn i alt 
bagage. 
 
Bespisning 
Alle måltider indtages i bordhold med ca. 8 børn pr. hold. Faste pladser ved bordet.  
Håndvask i bordhold ved udendørs håndvaskestation med papirhåndklæder. 
Bordvers afsynges i periferien af mastesejlet inden vi sætter os til bords. Der synges ikke ved bordene. 
Maden udleveres af tanterne (eller lederne) ved udleveringsstationer – et bordhold ad gangen. Dette gælder også 
mellemmåltider. 
Drikkevarer sættes på bordene og administreres af lederne. 
Tanter spiser for sig selv. 
Opvask foregår ligeledes i bordhold. Lederen skifter opvaskevandet efter hvert bordholds opvask. Alle bruger eget 
viskestykke. 
 
Aktiviteter 
Andagt: Evt. remedier gøres klar til hvert bordhold, fx på en bakke 
Værksteder: Hvor der skal håndteres madvarer, foretages der håndvask inden aktiviteten starter. Ellers vaskes 
hænderne efter behov. Lederen ved værkstedet medbringer en spand med sæbevand og klud til umiddelbar 
rengøring af redskaber/værktøj anvendt i værkstedet. 
Løb: I den udstrækning det er muligt allokeres der et sæt materialer pr. bordhold. Alternativt tørres materialerne af 
mellem hvert bordhold 
Lejrbål: Afvikles som vanligt, men vi sidder med god afstand (ca. 2 meter) 
Fri leg/fællesleg: Børnene kan lege med hinanden på tværs af bordholdene 
 
Sove 
Børnene sover i bordhold opdelt i et mindre antal børn i hvert telt. 
Liggeunderlag lægges med god afstand og med bagagen mellem underlagene som barriere. 
Børnene gør sig natteklar i bordhold. Godnatlæsning som vanligt. 
Besøg i andre telte undgås og ophold i teltene om dagen undgås så vidt muligt. 
 
Rengøring og hygiejne 
Toiletter, baderum og kontaktflader rengøres 2 gange dagligt; tidlig morgen og i siestaen.  
Efter hvert brusebad skal gulvet svabes og overflader tørres af. Den enkelte er selv ansvarlig herfor. 
Borde og bænke rengøres med sæbevand efter brug af bordholdslederen. 
Der foretages daglig rengøring af redskaber med vand/sæbe og klud. Brugte ting til rengøring stilles i dedikeret og 
afmærket område. 
Vinduer på sovesale holdes så vidt muligt åbne i løbet af dagen. Sovesale rengøres dagligt af dem, der sover der.  
Der foretages hyppig håndvask ved de udendørs håndvaskestationer. Håndsprit anvendes primært af ledere og 
tanter efter behov  

 


