
MOBILPOLITIK 

Alt efter aldersgruppen anbefaler vi forskellige ting. 
Vi kan ikke garantere konstant adgang til opladning 
for spejderne. 

Hos ulvene frabedes det, at børnene har mobiltelefo-
ner med. Specielt hvis de ikke er vant til at have en.  
Lederne tager gerne en masse billeder for dem, og de 
vil altid kunne låne en mobil af lederne om nødven-
digt.  

Hos junior- og tropspejdere har vi sammen med  
spejderne fastlagt nogle retningslinjer. De må gerne 
have mobiltelefoner på sig, og bruge dem til at tage 
billeder, sende SMS’er og lign. Men ikke til afslapning. 
Her anbefaler vi i stedet, at man medbringer en bog.   
 
Hvis du har behov for at vide, hvordan dit barn har det, er du velkommen til 
at sende en SMS til barnets leder. Så vender vi tilbage med en melding. 

HUSK  
Du er altid meget velkommen til at tage fat i en leder, hvis du har spørgsmål 

 

KONTAKT NUMRE 

Ulve:  
 Mette: 22 54 51 38  

Junior: 
 Line: 21 64 08 04 

Trop: 
 Anne: 61 78 86 81 

KFUM-spejderne Lystrup    

Synes du der mangler noget? Så kontakt Line@lystrupgruppe.dk. Efter ide af Gitte Taasti 

 

 

 

 

En guide til hvordan du hjælper dit 

barn til den bedste lejroplevelse 



DET GØR VI PÅ LEJREN 
Vores mål er altid, at børnene skal have den bedst mulige lejroplevelse.  
Vores erfaring er, at selvom man får hjemve før sengetid, er det ikke altid 
ensbetydende med, at barnet gerne vil hjem.  

Generelt på lejre anbefaler, vi at børnene bliver, så længe det vurderes de 
stadig kan få en god oplevelse ud af det.  
Hvis et barn er ked af det før sengetid og vil hjem, anbefaler vi at de bliver til 
næste dag, så de har muligheden for at træffe beslutningen når de er friske. 
En lejr er fuld af mange nye indtryk, som kan virke overvældende, når træt-
heden nærmer sig.  

Det kan i som forældre gøre 
For nogle børn kan det være en udfordring at sove hjemmefra og være på 
lejr en hel uge. Nogle gange kan frygten for at få hjemve overskygge deres 
lyst til at tage med. 

Det er en god ide at snakke med barnet om, hvad det er bange for at  
savne. F.eks. at det går glip af noget derhjemme, eller måske er det usikker-
hed om, hvad der sker på lejren.  

Det er ikke altid en god ide at fortælle barnet, at du kommer til at savne det, 
mens det er væk. Nogle børn kan nemt komme til at gå og tænke på, at de 
er savnet derhjemme og af ren bekymring få lyst til at tage hjem. 

Snak i stedet med barnet om alle de oplevelser det får, og hvor  
meget i glæder jer til at høre om det, når barnet kommer hjem.   

I stedet for SMS og opkald så send en lille pakke eller et brev til spejderen. 
Det skaber altid glæde og er nemmere at håndtere. 

   

 

 

 

4 GODE RÅD OP TIL LEJREN 

Når i snakker om lejren derhjemme 
Det kan være meget vigtigt, hvordan i snakker om, at i skal undvære  
hinanden i en uge. Vær positiv omkring lejren og fokuser på alle de  
fantastiske oplevelser barnet kan fortælle om, når det kommer hjem. 
Det er en god ide at have snakket med barnet om, at det på lejren vil  
opleve/spise/møde en masse nye ting,  
 

At lave aftaler med dit barn 
For at vi kan hjælpe barnet med at få de bedste oplevelser, vil vi gerne  
orienteres om de aftaler i laver. Overvej om før sovetid er det bedste tids-
punkt at ringe hjem. Henad aftenen har alle været i gang i rigtig lang tid, og  
trætheden kommer snigende. Det kan derfor være overvældende  for nogle 
børn at høre stemmer hjemmefra lige før de skal falde til ro i teltet.  

Hvis barnet har brug for at tale med jer, så aftal at det ringer efter frokost 
eller før aftensmad i stedet. Giv barnets ledere besked i forvejen. 
 

Mobiltelefoner 
I vil altid kunne få fat i en leder, og barnet vil også kunne låne en telefon, 
hvis det er nødvendigt.  

Spejderne er i fuld gang hele dagen, så en velment SMS hjemmefra på ”det 
forkerte” tidspunkt kan være med til at udløse hjemve.  Hvis der er behov 
for det, vil vi ALTID kontakte dig. Hvis du får et træt og ked af det barn i rø-
ret så kontakt altid lederen! Vi vil rigtig gerne hjælpe med at trøste og kan 
vurdere situationen fra vores ende.  
 

Afskeden 
For nogle børn kan afskeden være rigtig hård. Snak med barnet om det og 
husk, at barnet som regel er glad kort tid efter og klar på fede oplevelser på 
lejren.  

Usikkerhed og travlhed inden man skal afsted kan få selv den sejeste 
spejder ned med nakken. Så pak alting en dag eller to i forvejen.  


