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“
 denne manual er en guide 
til dig der har fået job som 
kolonimedhjælper. her kan 
du finde praktiske informa
tioner, inspiration og andet 
du kan få brug for at vide. vi 
ses på koloni til sommer. 

mvh poul, kolonileder 



kolonimedarbejderens huskeliste:
 

- sengelinned 

- sovepose 

- solcreme 

- regntøj 

- gummistøvler 

evt.: 

- lommelygte 

- alle mine seje spejderting og lignende
 



 

den første søndag hvor vi mødes:
 

- vi hilser på hinanden og bliver vist rundt og indkvarteret
 

- vi spiser aftensmad 

- vi planlægger alle koloniens dage 

- vi skriver ned hvem der er hhv. morgenvagt, smørrer mad
pakker, smørrer solcreme, har ansvar for oprydning osv. 

- vi aftaler hvem der er tovholder hvilke dage, hvornår man 
er nattevagt og hvornår vi hver især har fridag 

- vi laver tre hold 

- vi udveksler telefonnumre 

- vi hygger os 



plan over koloniens område
 

skoven 

shelters 
køkkenhave 

redskabsskur 

stenovn 

søen 

udendørsscene 

voksen 
område 

fodboldbane 
volleyballbane 

redskabsskur 



 

plantegning over kolo
nien - stueplan 

kontor 

spisesal 
pigegang drengegang 

skolestuen køkken 

legestuen 

personale 
soverum 

ude-toilet 

redskabsskur 

depotdepot 
nattevagt nattevagt 

ude-køkken 



 

 

plantegning over kolo
nien - 1. sal 

personale 
soverum 

køkkenpersonale 
soverum 

depot 



 

 

den første dag: 
- vi henter børnene på havnen i esbjerg 

- vi spiser madpakker på kolonien 

- en voksen fra hvert hold tjekker efter at alle børn på 
holdet har afleveret deres sygesikringsbevis,
lommepenge og evt. medicin 
- alle oplysningsedler samles sammen og der 
noteres informationer på fællesliste 

- børnene tjekkes for lus og får kur hvis der findes no
gen 

- børnene afleverer slik og mobiltelefoner 
- børnene indkvarteres og pakker ud 

- vi tager på en lille tur 





   

  

 

 

faste tider på en almindelig dag:
 
faste tidspunkter der skal overholdes: 

7.30 - vækning, morgengymnastik/sang
 

8.00  - morgenmad
 

8.45   - morgenmøde
 

9.15   - værelsesoprydning, solcreme og madpakker
 

10.35 - afgang fra kolonien
 

12.00 - frokost
 

15.00 - eftermiddagsboller og saftevand
 

17.30 - aftensmad
 

18.15 - aftenmøde
 

19.30 - oprydning udenfor og derefter i skolestuen
 

20.30 - børste tænder, finde godnatbog og i seng
 

21.00 - godnat
 



 

kolonirygsækken:
 
på ture skal kolonirygsækken altid indeholde: 

- alt børnenes medicin 
- en falckkasse (med plaster, rensevæske, tægetang osv.)
 
- håndsprit 
- toiletpapir 
- skraldeposer 
- solcreme 
- skiftetøj (mere end ét sæt) 

- evt buskort (og busplan) 
- evt penge til is 



kort der viser hvor på øen de forskellige aktiviter 

foregår.. 

bunkers 

nordby 

rindby 

naturlegepladsen 

sønderho 

fuglekøjen 

rindby strand 

kolonien 

hønen 



 

forslag til aktiviteter:
	
heldagsture: 
- naturlegeplads 
- bunkerstur 
- sæltur
 
- orienteringsløb, stjerneløb, sanseløb mv.
 
- terp
 
- pælebjerg
 
- udedag
 
- ol dag
 
- fuglekøjen (bålplads + shelters) 
- rangertur 

småture: 
- hønen 
- strandtur i rindby 
- møllen 
- hoppe i klitter 

- kom gerne med flere forslag.. 



 

 

 

 

 

 

huskeliste til aktiviteter:
	
hønen: drager, strandlegetøj, surfbrætter 

naturlegeplads: bolde, udendørsspil 

bunkerstur: lygter, skattekort, skræmmerekvisiter 

sæltur: kikkert, strandlegetøj, bog ‘hvad finder jeg på stranden‘ 

orienteringsløb: kort, gps, flag, poster 

terp: bolde 

pælebjerg: fiskegrej, spande, gps 

udedag: pluk kveller til ost, rens bær og pluk rabarber til marmelade, 
pluk mynte til the, drinks eller havregrynskugler, rens grønsager til aftens 
maden, pluk krydderurter til pesto... 

strandtur i rindby: strandlegetøj 

besøgsdag: arranger boldspil, åben åen eller skoven så børnene er ak
tiveret når forældrene tager hjem. Så er det ikke så svært at sige farvel 



 

 

rangerdag: flag, bånd til hoved og arm, kul og græs 

dreng/pige dag: gps, kort 

fuglekøjen: gps, kort, brænde, evt. pinde til at stege skumfiduser 

møllen: fodbold, rundboldbat og bold, kegler, målebånd til at måle hop i 
klitterne 

ol dag: ringridning, gummistøvlekast, stable mælkkasser, stafet med 
mooncar eller æg på ske, sækkevæddeløb 



gode råd: 
- spørg altid dine kolleger eller kolonilederen til råds hvis du 

er i tvivl om noget. man må spørge alle de gange man har 
brug for 

- fortæl ikke børnene hvad der er planlagt på de forskellige 

dage. planerne ændres måske og dermed kan børnene blive 

skuffede 

- når vi er sammen med børnene spiser vi altid det samme 
som børnene - dvs. vi ikke køber en større is end børnene 
når vi køber is og lignende 

- opstil ikke konsekvenser for børnene som ikke kan over
holdes 

- lav ikke om på dagens aktiviteter da det kan give ‘gode‘ 
og ‘dårlige‘ voksne. hvis de voksne siger forskellige ting til 
børnene kan en voksen fremstå som skurk mens en anden 
bliver helt. det er ikke hensigtsmæssigt for nogen 




