


Det er en stor del af skolens og 

børnehavens kultur at tage på lejr og studieture.

De fællesoplevelser og den glæde vi oplever på 

vores lejre, binder store som små tættere sammen, 

hvilket danner grundlag for tryghed og trivsel resten af året.

Vi er alle forskellige, men alligevel passer vi sammen, og kammeratskaber dannes.

Ud over det sociale fællesskab får vi ny viden, faglige input og forståelse for   

verden omkring os.

Alle børn er på lejr én gang årligt (uge 35 eller 36). 8. og 9. klasse kommer afsted to 

gange årligt. Alle lejre er inkluderet i forældrebetalingen.

I løbet af børnehave- og skoletiden hos Eckersberg Børneunivers oplever 

barnet helt unikt omkring 15 oplevelsesrige lejre.



Hele børnehaven tager på to overnatninger til Solhjem ved Snogbækskov.

Her hygges og laves aktiviteter, som danner grundlag for samhørighed og 

fællesskab. 

Fællesskabet mellem børnene styrkes, og tilliden mellem børnene og de voksne 

udbygges. 

Der leges ved lejrskolen, gås på opdagelse ved vandet og i skoven, og så hygges 

der omkring bålet.

Børnene overnatter i sovesalen sammen med de voksne.



Fælleslejr er en lejr, hvor hele skolen hvert andet år tager samlet afsted til 

Stevninghus Spejdercenter ved Kliplev fra mandag-torsdag. Det er en uge, hvor 

vi sover i hytter eller telte, laver mad og aktiviteter sammen. 

Samværet mellem elever og lærere danner grundlag for det fundament af tillid 

og tryghed, som vi værdsætter så meget i hverdagen. Fællesskab på tværs af 

alder og køn hos børnene giver sammenhold og trivsel, hvilket bringes med 

tilbage til skolen.

Grænser flyttes en smule og elever finder ud af, at de kan klare mere end de 

selv og forældrene tror. Eleverne lykkedes med at være væk hjemmefra, med at 

lave egen mad og hjælpe store og små kammerater, der har brug for en 

hjælpende hånd. 

I løbet af dagen er der aktiviteter på tværs af alle skolens elever; såsom 

lerbrænding, naturmad, bygge huler, naturtegning, orienteringsløb i skoven, 

flette armbånd og hår, bygge raftetårne og meget mere. 



Om aftenen laver børnene mad sammen over bål, trangia

eller i køkkenet. 

Efter aftensmaden samles alle om bålet, hvor nogle spiller 

guitar og alle synger med. 

Når de yngste er lagt i seng, er der ekstra hygge og brætspil 

for de ældre elever.   

Dette er den ultimative lejrstemning, som de fleste elever 

husker tilbage på, også når de har forladt skolen.

Fælleslejr er en skøn uge, hvor forældrene får trætte og ofte 

beskidte børn hjem, som er fyldt op af oplevelser.

Forældre har en stor opgave i at give slip og tro på, at deres 

børn kan være hjemmefra og selv vokse med opgaven på 

lejren. Det er en god idé at træne ”sove hjemmefra” inden 

lejren.

Derudover er det vigtigt at forældre ”parkerer” deres egen 

angst for, om barnet nu kan klare det, så barnet ikke hører og 

oplever forældre, der udtaler sig bekymret på deres vegne.

Ofte deltager forældre, som hjælpere på lejren, idet der er 

brug for ekstra hænder til mange praktiske opgaver. 

Det giver forældrene en unik mulighed til at opleve 

lejrstemningen. 



I løbet af dagen har vi et tema med forskellige aktiviteter ved hytten, vandet 

eller i skoven f.eks. pirater eller indianertema. Vi snitter med vores medbragte 

dolke, og hvis vejret er godt, bader vi efter skolens regler i havet. 

For mange børn, er det sjoveste ved lejr, at hoppe i nattøjet og soveposen i de 

tre sovesale, hvor de sover sammen med en voksen 

Det er en skøn lejr der går fra mandag til torsdag. Torsdag kommer forældrene 

med medbragt aftensmad og henter deres barn. Når forældrene 

forventningsfulde ankommer, venter børnene et andet sted og laver herefter en 

lille samling for forældrene. Efter samlingen spises der og de trætte og beskidte 

børn tager med forældrene hjem. Fredag er der mulighed for pasning i skolen, 

men vi anbefaler altid en afslapningsdag hjemme eller hos bedsteforældre.

På sådan en lejr er det dejligt for os, hvis nogle forældre vil komme og hjælpe 

med praktiske gøremål, dog kun hvis barnet ikke får hjemvé ved at forældrene 

kommer forbi. 

Forældrene skal inden lejr træne ”sove hjemmefra” med deres barn.

Hvert andet år tager lillegruppen på lejr alene 

i Åbækhytten på Løjtland, hvor vi er tæt på både

skov og strand. 

På denne lejr øver vi os i lejrlivet, og at være væk 

hjemmefra. Vigtige relationer blandt børnene og 

mellem børn og voksne opbygges, som et fundament 

vi kan tage med os hjem i hverdagen på skolen.



Mellemgruppen tager hvert andet år alene på 

lejr et sted i Danmark. Destinationen skifter, 

så børnene kommer forskellige steder hen. 

Denne lejr er en overgangslejr mellem 

lillegruppelejren og storgruppelejren dvs. en 

lejr, der både rummer, at vi øver os på lejrlivet 

og samtidig begynder at se ud mod verden, 

hvor faglige input får større betydning og 

lejren i glimt får karakter af en studietur. 

Der vil være aktiviteter der udbygger de 

sociale relationer samt ture til seværdigheder, 

hvor eleverne får udvidet deres horisont og får 

førstehåndsoplevelser med hjem i bagagen. 

Alt efter, hvor lejren går hen, er det 

forskelligt om forældre har mulighed for at 

byde ind med hjælp til praktiske gøremål.



Hvert andet år tager storgruppen alene på lejr et 

sted i eller udenfor Danmark. Destinationen 

skifter indenfor fornuftig transportafstand, så 

eleverne kommer forskellige steder hen gennem 

deres skoletid. 

Lejren er en studietur, hvor der er fokus på at 

udvide elevernes horisont, give faglige, historiske 

eller kulturelle oplevelser, og derved opbygge 

elevernes faglighed på en anden måde end i 

traditionel undervisning. 

Det er vigtigt at vende elevernes opmærksomhed 

ud mod verden omkring os, så de oplever faglige 

input og en alsidighed, de ikke ville få alene 

indenfor skolens trygge rammer. 

Samtidig er denne lejr, ligesom de andre, med til 

at opbygge sammenhold og tillid mellem 

eleverne og mellem elever og lærere, som er et  

vigtigt fundament for det videre arbejde hjemme 

på skolen.



På denne studietur er der en lille egenbetaling, hvor 

forældre bl.a. betaler for Tivoli oplevelsen.

Derudover er der vigtige sociale 

fællesopleveler, såsom en tur i Tivoli 

og lign., hvilket er med til at skabe 

sammenhold og gode oplevelser, der 

kan snakkes om og som opbygger 

fællesskab, når der igen er hverdag i 

skolen. 

Ældstegruppen tager hvert andet år i tre dage 

til København på studietur, hvor de har et 

fuldt program, så de kommer rundt om 

kulturelle, historiske og andre faglige 

oplevelser. Der bliver besøgt museer og 

seværdigheder, som understøttes i elevernes 

undervisning i dagligdagen. 

Eleverne skal tilegne sig viden om Danmark, 

vores demokrati og historie, hvortil de får 

rundvisninger, men også selv skal forholde 

sig til et emne, de kan fortælle om. 



Om foråret tager 8. klasse på en ekstra studietur til storbyen Berlin, som 

rummer megen historie, specielt fra 2. verdenskrig.

Studieturen har et fuldt program, hvor de vigtigste seværdigheder besøges 

og eleverne får en oplevelse af, den store betydning 2. verdenskrig havde 

for mennesker dengang, og hvordan det har påvirket det liv, de selv lever i 

dag. 

Det er vigtigt for eleverne at forstå vigtige historiske højdepunkter i nyere 

levetid, og dette opleves specielt godt i Berlin. Det giver eleverne en bedre 

indsigt i den undervisning, som foregår hjemme på skolen. Samtidig giver 

studieturen dem et perspektiv på, hvordan andre lande tænker og agerer.

Studieturen er en rejse der styrker gruppens samhørighed, som klasse, og 

giver dem et godt socialt udgangspunkt for deres videre ældstegruppetid

sammen.



Forældre er altid velkommen til 

at tage med på rejsen for egen 

regning, mens det for eleverne 

ikke koster ekstra, idet skolen 

prioriterer rejsen højt.

Der er dog ingen tvivl om, at 

oplevelser af denne art sætter 

spor i elevernes bevidsthed, hvor 

de på egen krop får viden og 

indtryk med hjem, som de ikke 

kan læse sig til i en bog. 

Som afslutning på 9. klasse og et helt 

skoleforløb på Eckersberg, slutter vi med 

et brag af en rejse. 

Det er altid en udenlandsrejse indenfor 

Europas grænser, fuld af fælles oplevelser 

og nye indtryk. 

Der er flere destinationer eleverne, som 

gruppe, har mulighed for at vælge imellem. 

I de kommende år vil eleverne kunne 

vælge en rejse til enten Rom eller Harzen. 

Destinationerne kan skifte over tid. 

Eleverne vælger, om de ønsker en flyrejse 

til storbyen Rom, som er rig på romersk 

historie og kultur eller om de ønsker en 

bustur til Harzen, som er en fysisk aktiv 

rejse, hvor de bl.a. har mulighed for at 

prøve en tur i Megazipline. 

På disse rejser er udgangspunktet ikke et 

fagligt indhold, men oplevelser, som man 

kan huske tilbage på i mange år. 



www.blans-friskole-børnehave.dk 
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