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Godt at vide når du skal planlægge lejr 
 
Lejre er noget helt særligt. Her ser vi nye udgaver af hinanden og får oplevelser for livet. 
Men det er også hårdt arbejde at planlægge en lejr.  
Herunder er nogle gode råd til dig der skal til at lave din første lejr. 
 
Rekruttering af frivillige 
Du kan ikke lave en lejr alene – sådan er det bare. Du skal derfor samle dig et team som 
skal lave lejren sammen med dig. Sørg for at samle folket i god tid. Giv jer tid til at 
afstemme forventninger med hinanden og sørg for at fordel opgaver og ansvar mellem jer, 
så byrden fordeles så meget som muligt. Forventningsafstemning bidrager desuden til at 
undgå eventuelle uoverensstemmelser på lejren, fordi i måske plejer at gøre ting på 
forskellige måder. 
 
Intern og ekstern kommunikation 
Det er vigtigt at både lejrteam samt deltagere og eventuelt deltagere pårørende er trygge 
både før, under og efter lejren. Gør derfor op med dig selv hvad der er vigtigt at vide noget 
om hvornår. Før lejren kan der være behov for at holde infoaftener, planlægningsmøder 
eller producere deltagerbreve. Under lejren skal du måske holde teammøder, 
kommunikere om hvad i laver til pårørende og sørge for at deltagerne har vished om 
forventninger til dem samt information om program. Efter lejren er det en god ide at 
takke for lejren, måske lave en evaluering blandt team og deltagere og det kan være en 
god ide at lave en opsummering af lejren til eventuelle pårørende. 
 
Mad 
Der er mange måder at håndtere mad på. Hvem skal lave mad? Skal deltagerne hjælpe til? 
Hvem vasker op og gør rent hvor i spiser? Hvem køber ind? Lægger vedkommende ud for 
maden? 
 
Hygiejne 
Uanset om man er i coronatid eller ej, er det vigtigt at holde høj hygiejne når man er på 
lejr. Mad skal opbevares forsvarligt, der skal jævnligt gøres rent og deltagerne bør også 
som minimum vaske hænder inden måltider. Deltagerne kommer fra forskellige 
baggrunde – lav nogle gode rammer og regler som alle kan forholde sig til. 
 
Evakueringsplan/brandplan 
Uanset om det er en lille eller stor lejr, samt om den foregår inde eller ude, så er det 
vigtigt at sikkerheden er i top. Gør jer derfor tanker om hvordan i forholder jer til hvis 
uheldet er ude, samt hvordan i forebygger ulykker.  
 
Har du spørgsmål eller forslag til tilføjelser, skal du være velkommen til at sende dem til 
Landsforbundet på dui@dui.dk  
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