Med far på færde –
overnatning i shelter
Med grønspættebogen under armen, far (eller mor) i hånden
og en overnatning i shelter er der lagt op til hygge og store
naturoplevelser. Og hele klassen skal da med!
Det primitive udendørsliv med snitning af den perfekte snobrødspind, ristede
pølser over ild og sure sokker er en sjov og anderledes aktivitet for klassen.

Derfor …

Find overnatningsmuligheder på udinaturen.dk under ”Book et område”.

Den uformelle og rå form
taler til mange fædre.

Fri teltning

Det er en friluftsaktivitet
med masser af plads til leg
og eventyr.

Primitiv overnatning Ordningen, hvor der ofte er bygget et shelter, så I
bare skal have sovepose med. Alle pladserne er indrettet med
bålplads. Nogle har vandhaner og skraldespande.

Børnene snakker sammen
om turen både før og efter.

Lejrpladser

De voksne kommer hurtigt
tæt på hinanden.
Børnene oplever, at de
voksne samarbejder og
taler sammen. Det styrker
fællesskabsånden.

En ordning, som giver jer lov til at slå telt op i udvalgte skove,
med enkelte regler som forbehold.

Ordningen, som er forbeholdt større grupper, så som
skoleklasser, foreninger eller spejdere.

Huskeliste til turen – ud over egen oppakning
 Knive til snobrødspinde
 Viskestykker
 Evt. brænde, optændingsblokke
 Affaldsposer
og en god lighter eller tændstikker
 Toiletpapir
 En sangbog (guitar?)
 Lommelygter
 Evt. vand i dunke
 Kort over stedet
 Tæpper til at sidde på
 Indkøb





Menu
Frokost dag 1: Snobrød med
ketchup.
Aftensmad dag 1: Pølser over bål
med brød og ketchup. Evt.
skumfiduser til dessert.
Morgenmad dag 2: Færdiglavede
krydderboller på grill.ud over egen
oppakning










Indkøbsliste
Evt. skumfiduser
Vand på flasker
Evt. brænde, hvis det ikke er
på stedet
Færdiglavet snobrøddej
Ketchup
Pølser og pølsebrød
Færdiglavede krydderboller
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Trin for trin planlægning af overnatning i shelter

Fordel opgaverne
blandt jer. Jo flere
I er om at dele
ansvaret, desto
lettere er det for
alle.



Aftal dato, tidspunkt og sted.
 Meld dato ud til forældrene med det samme, så de kan notere den.
 I kan fx mødes kl. 15 lørdag og gå hver til sit kl. 10 søndag.
 Stedet skal være nemt for alle at komme til. Husk evt. at reservere.



Vælg betalingsmåde (klassekasse eller kontant før arrangementet).



Skriv en indbydende invitation, der deles ud i klassen og sendes via
ForældreIntra. Husk at skrive:
 Hvor I mødes, hvis pladsen er svær at finde.
 At børnene kan hentes og bringes, hvis forældrene ikke kan komme.
 Navn, tlf.nr. og e-mail på en kontaktperson.
 Hent en skabelon til en invitation på forældrefiduser.dk/shelter



Involvér klasselæreren.
 Inviter med, men respektér, hvis læreren ikke kan deltage.
 Aftal, om læreren skal dele invitationen ud i klassen og samle
tilmeldinger ind.



Send en venlig reminder ud før tilmeldingsfristen.



Gør, hvad I kan for at få alle børn med.
 Ring til de forældre, der ikke har meldt tilbage inden for tidsfristen.
 Tjek med de familier, som ikke kan, om barnet kan komme alene.
 Tilbyd at hente og bringe barnet, hvis forældrene er forhindrede.



Når I ved, hvem der kommer med, så lav et program, og sæt hold, som
står for bål med snobrød, aftensmad, underholdning, morgenmad og
oprydning undervejs. Udpeg en tovholder for hvert hold.
 Kontakt tovholderen, og bed ham eller hende om at planlægge
opgaven, herunder købe ind, hvis det er nødvendigt.
 Hold kontakt med tovholderne, så I ikke kommer til at mangle mad.



Send lidt information om turen en uge før afgang.
 Skriv en huskeliste med ting, man hver især skal have med.
 Tjek vejrudsigten, og fortæl, hvad den melder.
 Rids op, hvor og hvornår I mødes, og hvornår I slutter.

På selve turen


Initiativgruppen mødes i god tid, hvor I har aftalt det.



Når alle er kommet, så byd velkommen, fortæl lidt om planerne for turen,
og fortæl hvornår, hvilke hold skal udføre deres opgave.



Opfordr børn og voksne til at mingle rundt, så de lærer nye at kende.
 Hvis der er tid og plads, så lav evt. en lille aktivitet, der ryster alle
sammen. Find inspiration her: forældrefiduser.dk/lege



Slut af med at sige tak til alle, hver især, for en hyggelig tur.
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