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Oplysning om Slaraffenlejrens Covid-19 retningslinjer  
 
Kære forældre, indstillere og kontaktpersoner 
 
 
På Slaraffenlejren følger vi myndighedernes retningslinjer for sommerferieaktiviteter. Regeringen har 
besluttet at give ferielejrene dispensation fra det gældende forsamlingsforbud. På lejren har vi derfor 
mulighed for at være op til 500 personer samlet. Det betyder, at vi afholder Slaraffenlejren i sin oprindelige 
form ift. antallet af deltagere. Vi bliver cirka 60 børn og 48 voksne. 

 
Men det bliver stadig en anderledes lejr i år, da vi skal overholde forskellige retningslinjer fra 
sundhedsmyndighederne. 
 
Så vidt det er muligt begrænser vi den fysiske kontakt, holder 
mindst 1 meters afstand og samtidig undgår vi at samle børn og 
voksne i for store grupper. Vi inddeler børnene i mindre grupper, 
så de spiser, sover og deler bad med de samme børn. 
 
Børn må gerne være og lege sammen, med mindre de har 
symptomer. Leg og aktiviteter kommer primært til at foregå 
udendørs. I leg og samvær kan det være svært at overholde 
anbefalingerne om afstand, og vi vil her holde et skarpt fokus på 
hygiejne. 
 
Vi har et ekstra stort fokus på håndvask og afspritning, og vi 
hjælper børnene med god håndhygiejne. Vi gør rent og spritter 
af oftere end vi plejer, og har samtidig sørget for at ekstra 
toiletter og håndvaske bliver opstillet. 
 
Med myndighedernes retningslinjer for øje kan vi dog stadig afholde en ferielejr, hvor alle børn og frivillige 
voksne kommer til at nyde en uge med massere af leg, eventyr, fis, ballade, kram, hyggestunder, lækker 
mad og højt humør! 
 
Har i spørgsmål FØR lejren kan I henvender jer på kontakt@slaraffenlejr.dk eller 70 20 76 16.  

 
 

Slaraf-hilsner fra 
 

Michael, Benjamin, Friia og Trine 
Lejrledelsen 

VIGTIGT! 
 

Har et barn eller en forælder symptomer 
på Covid-19, skal de IKKE møde op på 
lejren.  
 
Hvis et barn eller en frivillig voksen får 
symptomer, mens de er på lejren, skal 
de isoleres og hurtigst muligt tage hjem. 
Sender man et barn på lejr skal man 
derfor have mulighed for at hente det i 
løbet af ugen. 
 
Det er afgørende for at kunne minimere 
smitten. 
 


