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Arrangører: Roskilde Friskole 
og weekendtilbuddet ”Ud i det Fri”

6. juli - 13. juli

For børn og unge mellem 8 og 15 år
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Sommerlejren 2021
Vi glæder os igen i år til en forrygende sommerlejr på 
Skolerne i Boserup. Arrangørerne er Roskilde Friskole og 
Weekendaflastningen ”Ud i det Fri” – et weekendtilbud til 
Børn og unge mellem 8 og 15 år.

Vi bor fantastisk dejligt i udkanten af Boserup Skov med 
udsigt over Kattinge Sø. Vi kan gå 5 minutter gennem 
skoven, og så er vi ved stranden ved Kattinge Vig. Her 
kan vi bade og fiske. Vi kan klatre op ad lerskrænten og 
der ligger også sheltere med bålpladser i skoven.

Vi har mange spændende aktiviteter og udflugter på 
programmet.

Sommerlejren er for børn og unge mellem 8 og 15 år. Vi 
lægger vægt på rummelighed og godt kammeratskab.
Der skal være plads til alle.

Vi har erfaringer med børn og unge med særlige behov, 
f.eks. ADHD og diagnoser inden for autismespektret.

Vi har plads til 50 børne og unge.

Aktiviteter i grupperne
NATUR  OG  UDFLUGTER :  8 – 11 år

I skal på opdagelse i naturen, på cykeltur ad skovstier 
Bognæs rundt, fange fisk, lave mad over bål, sove ude og på 
Besøg i Sagnlandet Lejre.

KUNST PÅ MANGE MÅDER: 11 – 15 år

I er kreative, maler billeder og tager foto og optager video, 
laver smykker, flotte t-shirt, viser tingene til os andre. I tager 
på cykeltur og strandtur og måske overnatter I ude i telt. 

SPORT  OG  UDELIV : 11 – 13 år

I denne gruppe bliver I trænet og testet i styrke, balance, 
sammenhold, kampånd og opfindsomhed. Hver dag byder 
på sportsdyster, O-løb, Mountainbike ture, overlevelsestur, 
kanotur og cykeltur.

SPORT EXTREME : 13 – 15 år

Prøv en Boserup Triatlon med cykling, løb og svømning 
i fjorden. Løb på parkourbaner i byen og balancebaner i 
skoven. Deltag i Træklatring og kør på mountainbikes. Der 
er fart på. I laver også et løb for hele lejren samt finder på 
dysterne under vores fælles Mini Olympiade-dag på lejren.

I alle discipliner får I diplomer, og gruppen får et fælles diplom 
for sammenhold og god kampånd den sidste dag.

Grupperne kan ændres lidt i forhold til antal tilmeldte. Alle 
kommer med på kanotur.

TILMELDING
info@udidetfri.nu

Eller ring til  Lene Colding
tlf. 22682859  –  også for
yderligere informationer.

Start og slut
Lejren starter tirsdag den 6. juli 2021 kl 16.00 og 
slutter tirsdag den 13. juli 2021 kl. 16.00. 
Beregn minimum 1 time begge dage ved ankomst 
og afslutning.

Velkommen på sommerlejren 2021
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Roskilde Friskole
Roskilde Friskole er en lille skole med moderne 
undervisningsmetoder. Vi har små klasser med 2 til 7 
elever og 2 lærere. Undervisningen er tilrettelagt i forhold 
til den enkelte elev. Klasserne har et fastlagt årsprogram 
med højdepunkter, udflugter, rejser, sport mm.

Elever og lærere spiser sammen på skolenog vi tilbyder sund 
og næringsrig kost. Vi har meget sport og natur i skemaet. 
Det styrker helbredet, humøret og indlæringsevnen.

Se mere på www.roskilde-friskole.dk

Weekendaflastningen  - Ud i det Fri 
Weekendaflastningen er for alle børn fra 8 – 15 år.  
Vi har 2 afdelinger- en for de 8-12 årige og en for de 13-
15 årige. Vi arbejder med en anerkendende pædagogik 
og genkendelige rammer og strukturer – og er de samme 
voksne hver weekend. Vi har både børn med diagnoser og 
uden diagnoser.

Formålet med weekendaflastningen er, at børnene kan 
komme i et trygt miljø, hvor de bliver mødt, som dem de er 
og kan udvikle sig i trygge rammer. Her får de nye venner og 
ligesindede, og alle får rørt sig i naturen, i svømme-hallen 
og på udflugten eller sammen med alle dyrene på stedet. 
Børnene lærer nyt, møder deres venner og glæder sig hver 
gang til at være sammen.

Se mere på www.weekendaflastning.dk

En dag på lejren:
Kl.  8.00  Morgenmad

Kl.  8.30  Opvask og oprydning 
  (grupperne skiftes om opvaskene)

Kl.  9.00  Aktivitet i grupperne

Kl. 18.30  Aftensmad

Kl. 20.00  Bål, sommerdisco….

Kl. 21.30  Godnat til de yngste

Kl. 22.30  Godnat til de ældste

Om lejren
Du vælger en gruppe, du gerne vil deltage i. Det 
vil være den gruppe, som du hører hjemme i på 
sommerlejren. Der vil være 8-12 børn og 2-3 voksne i 
en gruppe.

Vi skal også blive venner på kryds og tværs . Om 
eftermiddagen tager vi på strandtur, spiller rundbold, 
volleyball eller fodbold, og om aftenen har vi bålaften 
med spøgelseshistorier, Las Vegas spilaften, B Faktor, 
Fup eller Fakta og filmaften i grupperne.

– et samarbejde mellem Roskilde Friskole
   og Weekendaflastningen ”Ud i det Fri”

Om arrangørerne af Sommerlejren i Boserup



VELKOMMENVELKOMMEN
Lejren koster: 5000 kr

(Mulighed for delvis friplads ved forældrebetaling)
Ved behov for særlig støtte er prisen

mellem 750 kr. til 1250 kr. pr. dag

Weekendtilbuddet “Ud i det Fri”
Boserupvej 100 A, 4000 Roskilde

Leder Lene Colding, tlf. 22 68 28 59
Email: info@udidetfri.nu

www.weekendaflastning.dk

Roskilde Friskole
Boserupvej 100, 4000 Roskilde
Leder Ole Tarp, tlf. 22 68 28 65
Email: ole@skolerneiboserup.dk

www.roskilde-friskole.dk

Ring 22 68 28 59
for tilmelding eller tilmeld

på info@udidetfri.nu


