Lägerbeskrivning Svenska Speciallägers Lekläger 2014
Målgrupp:
Leklägret vänder sig till personer med utvecklingsstörning i åldersgruppen 18 år och uppåt (gäster)
och till ungdomar från 14 år (medhjälpare) samt till vuxna (ledare).
Syfte:
Leklägrets syfte är att ge personer med utvecklingsstörning en meningsfull semester i friluftsmiljö.
Lägret ger även en möjlighet för medhjälpare och ledare att växa som personer, att få en djupare
förståelse för andra människor samt att lära sig ta ansvar.
Genomförande:
Leklägret genomförs på friluftsgården Marsbäcken utanför Västervik. Under lägret bor gästerna i tält
och får under åtta dygn prova på att leva friluftsliv. Maten lagas av personal inomhus men vi äter
utomhus vid matbord vi byggt själva.
På lägret jobbar vi i patrullsystem, det vill säga smågrupper som håller ihop under hela lägret. Varje
patrull består av 2-3 gäster samt 3-5 medhjälpare/ledare.
Varje dag börjar med frukost klockan 8.45 som sedan efterföljs av flagghissning. Under dagen finns
tre programpass. Exempel på aktiviteter är brännboll, lägerbål, logdans med liveband, lekar och
aktivitetsspår. Mellan aktiviteterna och maten passar vi på att bada, slappna av och ha det skönt.
Dagen avslutas med flagghalning klockan 20.30. Sedan är det läggdags för gästerna medan
medhjälpare och ledare erbjuds kvällsaktiviteter. Det är då kiosken öppnar och bastun sätts på.
Ledare och medhjälpare börjar lägret två dagar innan våra gäster kommer. Dessa dagar använder vi
till att bygga upp den by vi kommer att använda under lägret samt utbilda oss inom de områden som
vi behöver ha kunskap om för att genomföra lägret. Teambuilding är också en viktig del under dessa
dagar.
Efter genomfört läger får alla medhjälpare och ledare ett intyg med en personlig bedömning, mycket
likt de bedömningar man får vid genomförd praktik. Detta dokument kommer att beskriva vad man
haft för funktion under lägret, vilka sysslor den inneburit samt en personlig bedömning.
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Conny Israelsson 073-512 14 30
lagerchef@fsslager.se
www.fsslager.se
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