Ängsholmen !
lägerskola för åk 6, Tellus, Lemshaga Akademi

Ängsholmen

Lycka till önskar föräldrakoordinatorgruppen!

www.angsholmen.org

I början av höstterminen är det någon form av lägerskola för alla
årskurser. I årskurs 6 åker eleverna på en tredagars lägerskola på
Ängsholmen, en ö strax utanför Boda brygga på Värmdö.
Lägerskolan på Ängsholmen har varit en tradition på Lemshaga
sedan 1995, och initierades av dåvarande föräldrakoordinatorgrupp. 	


!

Ängsholmen blir en upplevelse under barnens tid på Lemshaga
som de aldrig glömmer. Lägerverksamheten bidrar även till att
uppfylla några av målen i skolans läroplan, framförallt i ämnet
Idrott och Hälsa; "skapa förutsättningar för alla att delta i olika
aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och
samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra" och
”utveckla förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand
och tillsammans med andra”. 	


!

Ängsholmen, som drivs av en ideell förening, är anpassad för
lägerverksamhet och erbjuder bl.a. segling, paddling, samarbetslekar och en höghöjdsbana för dem som vågar. Lägerskolan har
egen personal och ungdomsledare som håller i alla dagsaktiviteter,
lagar mat m.m. Klassens mentorer deltar under hela lägret och
ansvarar för gruppindelningar och hur eleverna ska fördela sig i de
olika stugorna. Elever med särskilda behov har sin resurs med sig.
Även en handfull föräldrar behöver följa med och delta i
aktiviteterna samt sova över med barnen.	


!

Vad gör skolan?	

Lägret kostar ca 1200 kr/elev (2014) och varje klass ansvarar för
att samla in de pengar som krävs. Skolan betalar för sina lärare.
Skolans lärare är med i planeringen men ansvarar inte för
insamling av pengar. Lärarna visar eleverna en film från
Ängsholmen och skriver avtal med eleverna om de regler som
Ängsholmen har, bl.a. är inte mobiler eller pengar tillåtna på lägret.
Som tur är finns inget att köpa! Däremot anordnas ett disco med
popcorn och saft sista kvällen som brukar vara mycket uppskattat.	


Hur kan elever och föräldrar samla ihop pengar till Ängsholmen?	

Från årskurs 4 kan det vara lämpligt att börja samla in pengar. Då
utökas klassen med sammanlagt 12 nya elever, vilka bör inkluderas
även om klassen redan har påbörjat insamling. I 4:an är barnen
också tillräckligt stora att ta visst eget ansvar för insamlingsaktiviteterna, och det är tillräckligt gott om tid att få ihop klasskassan. Olika familjer har olika förutsättningar att medverka
beroende på arbetssituation, var man bor, privatekonomi etc. Det
viktigaste är att alla bidrar efter förmåga. 	

Det kan vara svårt att hitta en insamlingsaktivitet som passar alla
familjer, varför en idé kan vara att dela in klassen i mindre grupper
som, t.ex. varsin termin, får ansvara för någon klassaktivitet. Då
blir fler delaktiga och möjligheterna att påverka större. Även om
barnen ska ta stort ansvar så är det viktigt att vi föräldrar ge dem
goda förutsättningar och stöd. Detta är ett tillfälle att öka
sammanhållningen i klassen, både bland föräldrar och barn.	


!

I årskurs 5 ansvarar klassen för försäljningen av både glögg, godis
m.m. på julavslutningen och av mat, fika m.m. på Skolans dag i
maj. Dessa båda tillfällen brukar ge goda inkomster till
klasskassan. 	


!

Många klasser väljer att någon termin sälja något, t.ex. tulpaner,
kakor eller julblommor. Det kan vara bra att välja ett alternativ där
man säljer efter förmåga (t.ex. genom att ta upp beställningar i
förväg) istället för att alla förväntas sälja lika mycket.	


!

Även enklare aktiviteter kan ge bra tillskott. Ordna gärna
klassträffar med t.ex. knytkalas och uppträde där barnen även kan
”ta inträde”, ha lotteri, sälja saker de har tillverkat, loppis, auktion
etc. Att fixa klassfest, bio eller kanske disco för yngre elever kan
också vara bra sätt att göra barnen delaktiga, träffas och ha roligt
och samtidigt spara ihop pengar till klasskassan!

Lemshaga
Akademi, ansvar
från skolan

Ängsholmen – lägerskola för åk 6, Tellus	

Organisation och planering	


!

Övergripande syfte:	

"Skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina
egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt
förståelse och respekt för andra".	


Tillfråga
föräldrarna på ett
föräldramöte i !
åk 4!

- Utse en/två ansvariga föräldrar för
lägret.!
- Prata om lägrets utformning, syfte
och kostnad.!
- Föräldrarna deltar aktivt i planering
och genomförande. Bilda en grupp på
4-5 personer/klass varav en i varje
klass utses som ansvarig.!
samla in pengar. Utse kassör (ca 1000
kr/elev)!
utse personer som kan delta på lägret
3-4 st/klass!
utse personer som kan sova över!
Anmälningsavgiften ska vara betald
innan lägret. !

Mentor ansvarig
för information

Informera eleverna!

Visa film!
Syfte med lägret!
Avtal mellan skola och elev

Mentor ansvarig

Boka Ängsholmen !
Mentorerna
Vi har en stående tid den fjärde
onsdagen i augusti, under tre heldagar
(två övernattningar). Det är dock bra
att kontrollera detta med Ängsholmen.!
Så tidigt som möjligt informera
föräldrarna på ett föräldramöte om
lägret – syfte och genomförande (helst
i åk 4).!
Deltar i lägret och sover över!
Håller kontakt med ansvariga föräldrar !
+ Ängsholmen)!
Beaktar om det finns elever i behov av
särskilt stöd och hur detta behov ska
tillgodoses.!
Går igenom reglerna med föräldrar och
elever!
Presenterar alla föräldrar för eleverna
på plats (även nya föräldrar som
tillkommer under tiden). Lämpligt
tillfälle är vid maten.!
Namnlappar på alla vuxna och barn
finns på expeditionen.!
Mentorerna ansvarar för att göra en
social kartläggning av eleverna som
sedan ligger till grund för
grupputvecklande övningar och
uppföljning efter lägret.

Skriva PM och
skicka ut till alla
elever

Ängsholmen skickar ut information.
Mentorn och ansvariga föräldrar går
igenom all fakta och gör eventuella
tillägg samt skickar ut till alla elever i
klassen (även de nya eleverna)

Mentor + ansvariga
föräldrar.

Betalning

Se till att ha pengar på kontot innan
lägret. Fakturan korrigeras efter lägret.

Ansvarig förälder

Sovplats/!
gruppindelning

Mentorerna delar in eleverna i
sovstugor om 10 personer/stuga. Dela
in eleverna i aktivitetsgrupper.

Mentorn ansvarig.
Samarbetar med
ansvariga föräldrar
om föräldrarnas
sovplatser och
elevers behov.

Vuxen-medverkan

Mentorerna är med hela dagarna och
föräldrarna/mentorerna delar på
nattpasset. Dela in föräldrarna i
sovstugorna. Om det finns elever som
känner sig otrygga kan föräldern sova
över där.!
På dagarna tar Ängsholmens duktiga
ledare hand om elevernas aktiviteter.

Mentorn/
mentorerna sover
över på plats.!
Rektorn och
mentorn löser de
schematekniska
detaljerna.!

Pedagogerna

Övergripande ansvar för att allt
fungerar på plats. Ansvarar för
uppföljningen.

Boka båttaxi

(Svartsö sjötaxi 08 542 47 800)!
100 kr/person.

Ansvarig förälder

Buss/bil

Skjuts till/från Boda Brygga!
SL buss går hela vägen fram till Boda
Brygga.!
Skolan har SL-kort

Planeras på
föräldramöte strax
innan lägret startar.!
Ansvariga föräldrar
och mentorn

Allergi

Föräldrarna kontaktar mentorn för
specifika uppgifter tex allergi eller
andra personliga åkommor.

Mentorn ansvarig
för att samla ihop
information och
skicka det till
Ängsholmen

Höghöjdsbana

Ingår i priset!

Mentor har kontakt
med Ängsholmen

Regler

Inga mobiler!
Inga pengar!
Sovtider!
Rutiner!
Höghöjdsbanan

Mentor ansvarig
för information.
Avtal skrivs mellan
eleven, föräldern
och skolan

