Bilagor och mallar

Inför utbildningshelgen – endast för din kännedom att läsa genom i lugn och ro
hemma. Alla avtal etc att skriva på, finns där på plats.
SDUF:s Alkohol- och narkotikapolicy
Arvode
Lägerledaravtal
Checklista före lägrets start
Checklista efter lägrets slut
Medgivande för publicering för ledare
Tystnadsplikt
Intyg om skatteavdrag
Inför lägret – som mallar och stöd för dig när du förbereder, skriver informationsbrev
eller fixar annat material inför lägret.
Ledarbrev
Program
Packningslista
Transportsintyg
Lägerkontrakt
Medgivande för publicering
Yngre deltagares utvärdering
Äldre deltagares utvärdering
Ledarnas utvärdering
Skillnad på dagbok och jourbok
Handledning av praktikant
Handkassa
Diplom
SDUF:s sång
Förteckning över SDUF:s material och leksaker

”Om lägerverksamheten” och Krishanteringsplanen finns som egna filer.
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SDUF:s Alkohol- och
narkotikapolicy

All SDUF:s verksamhet ska vara alkoholfri.
Undantag kan göras om alla närvarande är över 18 år och de
ansvariga för arrangemanget i fråga beviljat det. Den som är
anställd som ledare under arrangemang får dock inte dricka då
dessa har ansvar för deltagarna och deras säkerhet.
Vid all SDUF:s verksamhet är narkotika aldrig tillåtet. Vid särskilda
skäl som till exempel läkemedel skall läkarintyg uppvisas.

Reviderat 2015-04-18
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Arvode för ledare i SDUF:s lägerverksamhet
Läger i Sverige
Föreståndare

750 kr
250 kr
250 kr

per lägerdag
för en planeringsdag före lägerstart
för en sammanfattnings/utvärderingsdag

Ledare

600 kr
250 kr

per lägerdag
för en planeringsdag före lägerstart

Gruppledare

500 kr
250 kr

per lägerdag
för en sammanfattnings/utvärderingsdag

Ledare

400kr

per lägerdag

En ledare per läger

150 kr
150 kr

för hämtning av saker hos SDUF
för lämning av saker hos SDUF

Praktikant

0 kr
0 kr

per lägerdag
för en planeringsdag före lägerstart

Läger utomlands

Alla läger

Övrigt
Undantag

Det kan förekomma undantag i arvodesumman, om det t
ex är en lång och ”exotisk” resa till något avlägset land, så
brukar arvodet vara lägre.

Mat och boende

SDUF står för mat- och boendekostnaderna.

Resor

SDUF betalar ut en reseersättning med det billigaste
priset på tåg tur och retur hemorten och lägerplatsen, eller s
å bokar SDUF resorna.

Övriga avgifter

Privata körning av SDUF:s lägerbil/minibuss skall ledaren stå
för själv. Priset varierar och avgörs på lägerplatsen av
föreståndaren.
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Lägerföreståndaravtal för SDUF:s läger
Föreståndare: Förnamn Efternamn
Läger: Barnläger den 24-30 juni 2018 i Västanviks folkhögskola, Leksand
Som föreståndare för lägret ska du ansvara för verksamheten och arbetsledning
för övriga ledare och eventuell praktikant, sköta ekonomin samt i övrigt utföra
sysslor som normalt tillfaller en lägeransvarig. Föreståndaren ska även fungera som
SDUF:s kontaktperson under lägerperioden och ha de ansvarsområden enligt
checklistorna ”Före lägrets start” och ”Efter lägrets slut”.
Av dig förväntas god samarbetsförmåga, både i grupp med andra ledare och
med deltagarna. Du ska verka för att skapa bra stämning och se till att alla känner
sig delaktiga. Du ska även vara en god förebild.
Arvode: Förståndararvodet är på 750 kr per lägerdag. För planeringsdagen dagen
innan lägrets start, är det planeringsdagsarvode på 250 kr. Föreståndaren har
även en utvärderingsdag efteråt med arvodet 250 kr. En ledare per läger kan
hämta saker från SDUF-kansliet mot 150 kr, och en ledare kan återlämna sakerna
mot 150 kr.
Blir lägret inställt eller om du hoppar av under lägret, blir det inget arvode. För att
få arvodet utbetalt, se ”Checklista – efter lägrets slut” och bocka av allt för att få
arvodet utbetalt.
SDUF står för alla kostnader, som resor, boende och annat runt utbildningshelgen
och lägret.


Jag har tagit del av SDUF:s tre viktiga
Lägerverksamheten och Bilagor och mallar.

bilagor:

Krishanteringsplan,

Om



Jag är införstådd med SDUF:s alkohol- och narkotikapolicy.



Jag förbinder mig till att följa tystnadsplikten.



Jag kommer följa checklistorna för ”Före lägrets start” och ”Efter lägrets slut”.



Jag är införstådd med att min roll som föreståndare är förknippad med ett stort
ansvar för att deltagarna ska få en positiv upplevelse från SDUF:s aktiviteter.



Jag har det yttersta ansvaret för lägret och jag tar på mig rollen som organisatör
och arbetsledare för mina ledarkollegor.



Jag är beredd på att lägga ner den tid som krävs för planering och förberedelser
innan lägret.
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Jag ska verka för att förhindra dålig stämning, mobbing samt att någon känner sig
utanför.



Som föreståndare ska jag vara en god förebild och föregå med gott exempel. Jag
talar inte illa om deltagare eller andra ledare. Jag stöttar och hjälper till vid
eventuella problem.



Om något inträffar som gör att jag inte kan delta på lägret ansvarar jag för att hitta
en stabil ersättare i samråd med Lägergruppen samt genomför en bra
överlämning.

Jag har läst och förstått ovanstående och jag förbinder mig att följa
detta.
Datum och plats:

.………………………………………………………..…..

Personnummer:

.………………………………………………………..…..

Namn (namnteckning):

.………………………………………………………..…..

Namn (namnförtydligande): .………………………………………………………
Behåll 1 exemplar och ge 1 kopia till SDUF.
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) har upprättat ett lägerledaravtal för våra
lägerledare dels för att göra det tydligt vad som gäller och dels för att kunna höja
kraven på våra ledare och därmed få högre kvalité på våra aktiviteter.
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CHECKLISTA FÖR FÖRESTÅNDAREN FÖRE
LÄGRETS START
Det är föreståndaren som har all kontakt med Lägergruppen och kansliet, och
fördelar ansvarsområden i samråd med ledarna. Föreståndaren ska inte göra allt
själv enligt checklistan, utan ser till att ledarna gör enligt sina ansvarsområden.
Tänk på att göra allt i så god tid som möjligt, då sommaren betyder ofta
semestertider och många ställen (t ex kansliet) kan vara stängt.
Kom ihåg att varje läger har en kontaktperson från Lägergruppen som ger er stöd
genom hela förberedelsearbetet och under lägerveckan. Tveka inte att kontakta
hen om allt smått eller stort!

Klart

Vad
-

Skapa ett preliminärt lägerprogram, se Lägergruppens förslag på aktiviteter och gamla
lägerprogram.
Skicka kopia på det preliminära programmet till kansliet.

-

Fördela ansvaret för lägret. T ex vem fotar/filmar? Vem huvudansvarig för olika aktiviteter,
utflykter, lekar, transport, t-shirts, logo, material, information, maten, programmet, kontakt
med boendet, inköp, diplom, utvärdering, med mera.

-

Fixa schema för alla ledare, vem som har jour vilken natt och vem har bakjour.
Vem har ledigt när?
Fixa praktikantens schema och när hen kan ha ledigt.

-

Material/utrustning – vad behövs? T ex sällskapsspel, leksaker, kamera, pennor, färgpapper,
maskeradskläder. Gör en lista och kontakta SDUF vad SDUF redan har.
Behövs något köpas in? Diskutera med SDUF innan.

-

Se till att någon hämtar saker från kansliet – OBS, meddela i god tid, pga semestertider på
kansliet!

-

Boka tolk vid behov till första och sista dagen samt aktiviteter under lägret.
Föreståndaren kan betona för lägerplatsen att INTE använda barnen som tolkar! Personalen
får kommunicera bara med ledarna/de vuxna, antingen via tolk eller skriftligt.

-

Transport – kolla upp och hyr minibussar/bilar om det behövs.
Kostnaderna för fordonshyrning tas från handkassan.

-

T-shirts – färg, antal och logo?
Vid behov, kontakta någon för att rita logo. Om arvode betalas ut till personen, tar ni det från
er handkassa.
OBS! Allt måste skickas till kansliet minst 6 veckor innan lägrets start pga tryckeriets deadline,
annars används SDUF:s allmänna lägerlogo, om er logo inte hinns färdigt i tid.

-

-

Fixa utvärdering till deltagare, en annan till ledare, se mall.
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-

Vid behov, skicka till kansliet för utskrift före lägret.
Observera att det går bra för ledarna att skicka utvärdering via e-mail direkt till kansliet.

-

Gör budget för handkassan! Aktiviteter, köpa in material, snacks, frukt, transport…
Skicka budgeten till kansliet för att få handkassa överförd till bankkortet (meddela också
vems kort och när).
OBS – meddela i god tid, pga semestertider på kansliet!

-

Diplom – ska det delas ut diplom? Vad står där?
Meddela SDUF om utskrift behövs före lägret.

-

Skapa regler! T ex vad är ok eller inte ok? När läggdags? Fickpengar? Godis?
Mobil/surfplatta? Vad konsekvenser om bryta mot reglerna? Se trestegsregeln.
Prata om teckenspråksmiljön – behövs regler/punkter om vad som gäller om någon använder
tal istället för teckenspråk?

-

-

Kolla upp om hur planeringsdagen ser ut. Hur och var bo och äta?

-

Kontakta boendet/platsen för lägret och presentera er.
Kolla med kontaktpersonen från Lägergruppen, vad som är bestämt innan, t ex tillgång till
idrottshall, deras saker etc.

-

Skicka ut ledarbrev till föräldrar så tidigt som möjligt före lägret! Se exempel på lägerbrev.
Innehåll: bild på er, presentation av er, preliminärt program, tider och plats där alla ska
samlas vid start och avslut, kontaktuppgifter till föreståndaren, deltagarlista, packningslista,
eventuella lägerregler som fickpengar och godis, viktig praktisk information och tre bilagor;
PUL, Transportintyg, och Lägerkontrakt för deltagare.
Föreståndaren avstämmer med Lägergruppen först, om allt ser bra ut och skickar sen ut till
alla föräldrar/deltagare med kopia till Lägergruppen.
Efter att brevet blivit utskickat - föreståndaren svarar på eventuella frågor från föräldrarna.

-

Se till att resorna till och från lägerplatsen bokas för alla ledare. Det är ni som själva kollar
upp tåg- eller busstider och meddelar SDUF, så bokar SDUF åt er. Om det sker i sista minuten,
får ni boka själva och ta från handkassan.

-

Skapa en blogg eller sluten Facebook-grupp för deltagare och ev. föräldrar. SDUF har inte
som krav att massor bilder/rapporter ska läggas upp varje dag, men gärna lite då och då.
Tips – förtydliga att om deltagarna/föräldrarna vill ställa frågor, så görs det bäst per e-mail
eller SMS direkt till föreståndaren, inte via bloggen eller Facebook.

-

-

Lämna in alla dina papper från utbildningshelgen – tystnadsplikt, lägeledarravtal,
checklistor, PUL-papper, utvärdering av utbildningshelgen etc. Gör det direkt på plats under
utbildningshelgen!

-

Ha Skype-möte med kontaktpersonen från Lägergruppen, minst en gång före lägrets start
och gå genom de sista detaljerna, om allt är klart eller vad som saknas.
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Jag har läst och förstått ovanstående och jag förbinder mig att följa detta.
Datum och plats:

.………………………………………………………..…..

Personnummer:

.………………………………………………………..…..

Namn (namnteckning):

.………………………………………………………..…..

Namn (namnförtydligande): .………………………………………………………
Behåll 1 exemplar och ge 1 kopia till SDUF.
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CHECKLISTA FÖR FÖRESTÅNDAREN EFTER
LÄGRETS SLUT
Allt detta ska göras DIREKT efter lägrets slut – annars dröjer arvodeutbetalningen
tills allt är klart. Arvodet utbetalas den 25e, om man lämnat in allt före den 5e
samma månad.
Det är föreståndaren som ser till att allt skickas in/blir klart, t ex kan det vara någon
annan som har fotat, men föreståndaren som kollar att bilderna har skickats. Det
är gruppledaren/föreståndaren som kan bekräfta att ledarna kan få sitt arvode,
och sen får gruppledaren/föreståndaren det själv sist av alla.
Känns något tydligt? Tveka inte att kontakta kontaktpersonen från Lägergruppen,
eller kansliet!

Klart

Vad
-

Redovisa handkassan med alla kvitton samt betala in eventuella kvarvarande belopp.
Kvitton måste vara i original och postas eller lämnas till kansliet!

-

Skicka till kansliet renskriven dagbok

-

Skicka till kansliet renskriven jourbok.

-

Skicka till kansliet original-utvärderingar från både deltagare, föreståndare och ledare.
Ledarna kan välja att skicka sin utvärdering direkt till kansliet via e-mail. Gäller INTE
deltagarna!

-

Skicka till kansliet in en renskriven sammanfattning av utvärderingarna.

-

Skicka till kansliet utvärdering om teckenspråksmiljön.

-

Ha Skype-avslutnings- och utvärderingsmöte efteråt med kontaktpersonen från
Lägergruppen.

-

Skicka in kort artikel till Dövas Tidning med tillhörande bild.
Kolla med SDUF när manusstoppet är.

-

Fota och filma mycket, gruppbilder också, under lägret.
Välj ut 2 bilder, den ena gruppbild och den andra någon rolig bild på någon aktivitet som ni
tycker sammanfattar lägret bra och som kommer användas i marknadsföring framöver.
Skicka till kansliet alla foton och klipp, allt genomkollat (t ex rättvänt, ta bort alla suddiga
skräpfoton eller felaktiga klipp, ta bort bilder på dem som sagt nej till PUL)
OBS – om det är alltför många GB, så minska på det, annars blir det svårt att skicka till
deltagarna/föräldrarna.

-

-

Skicka till kansliet kopia på lägrets program och diplom som ni har använt.
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-

Lämna in saker på kansliet som lägret har lånat, t ex kamera, leksaker, spel, pärmar.
Är någon sak trasig? Släng! Rapportera till SDUF vad som var trasigt/har slängts.

Jag har läst och förstått ovanstående och jag förbinder mig att följa detta.
Datum och plats:

.………………………………………………………..…..

Personnummer:

.………………………………………………………..…..

Namn (namnteckning):

.………………………………………………………..…..

Namn (namnförtydligande): .………………………………………………………
Behåll 1 exemplar och ge 1 kopia till SDUF.
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Medgivande för publicering

FÖR LEDARE
Lägerverksamhet
I samband med SDUF:s lägerverksamhet kommer vi att på SDUF:s sociala medier, hemsida,
broschyrer och i Dövas Tidning m.m. lägga in information, bilder och filmer efteråt om
lägren.
Kryssa i vad du accepterar nedan.
Jag accepterar
bilder av mig

Jag accepterar
filmer av mig

Jag accepterar
inte bilder av mig

Jag accepterar
inte filmer av mig

SDUF sociala
medier/hemsida
SDUF:s broschyrer
och material
Dövas Tidning

Jag ger mitt samtycke till publicering av bilder av mig samt eventuell film där jag är med
enligt de fält jag kryssat i ovan.

Ort och datum: _______________________________________________________

____________________________________
Namnteckning

______________________________________
Namnförtydligande
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Förbindelse om tystnadsplikt

Styrelseledamöter, anställd personal, arbetsgruppers medlemmar samt ledare inom
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) förbinder sig genom undertecknandet av denna
handling att följa nedanstående riktlinjer och förbindelse om tystnadsplikt.
Riktlinjer för arbetet
I arbetet inom SDUF ska var och en följa den målsättning som anges i SDUF:s stadgar, den
inriktning av verksamheten som fastställs av förbundsstämma och styrelse och de
föreskrifter som meddelas för respektive verksamhet.
Förbindelse om tystnadsplikt
Styrelseledamöter, arbetsgruppers medlemmar, anställd personal samt ledare inom SDUF
har tystnadsplikt utåt vad gäller uppgifter om enskild persons förhållanden. Tystnadsplikt
utåt innebär, att det som du får kunskap om rörande enskild persons förhållanden i
arbetet inom SDUF och/eller vid lägerverksamheten får inte föras vidare utanför
verksamheterna. Enskild persons förhållanden kan t ex vara fysisk och psykisk sjukdom,
hemförhållanden och annat som berör den enskildes integritet.
Tystnadsplikten gäller även då styrelseledamöter, arbetsgruppers medlemmar, anställd
personal samt ledare slutat sina uppdrag/anställning vid SDUF.
Brott mot tystnadsplikten kan medföra ansvar enligt svensk lag.
Undertecknad har läst och förstått innehållet i ovanstående förbindelser och är införstådd
med eventuell påföljd vad gäller brott mot tystnadsplikten.
Ort………………………………………

…/… 20….

Namn:......................................................................................................
Underskrift:.............................................................................................
Personnummer: …………………………….-………………
Denna förbindelse är upprättad i 2 exemplar
- ett exemplar lämnas till den som skrivit under förbindelsen
- ett exemplar arkiveras vid SDUF
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Tilläggs PM för tystnadsplikt
Brott mot tystnadsplikten medför följande:
Handlar det om personer eller andra känsliga ärenden som
berör personer ska den som brutit mot tystnadsplikten uteslutas från
styrelsen/arbetsgruppen omgående.


Vid övriga ärenden ska den som brutit mot tystnadsplikten få en varning, vid
upprepande brott ska personen uteslutas.



AU beslutar om varning eller uteslutning.
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Intyg för skatteavdrag
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Ledarbrev för utländska läger
Använd samma mall som för svenska läger här nedan, men bifoga också värdlandets
information, program och VIKTIGT – var och när alla ska träffas första och sista dagen för
flygresor plus eventuell information om visum, reseförsäkring, pass etc.

Ledarbrev för svenska läger
Informationsbrev
SDUF barnläger den 26 juni - 2 juli
Lillsved, Värmdö

Hejhej och hjärtliga välkommen till SDUFs barnläger som äger rum i
Lillsved i det vackra Stockholms skärgård.Vi ser verkligen fram emot en
mysig lägervecka tillsammans med dig och andre deltagare.
Temat under lägervecka blir PIRAT. Det kommer att innehålla några
aktiviteter som accessoarer med pirat bl.a skattjakten och vi kommer att
ha maskeradkalas på sista kvällen.
Vi är sex ledare som ska jobba med er under lägret, vi heter Nicholas,
Josefine, Gustaf, Pauline, Alexander och Sandija. Eventuellt kommer vi att
få in en praktikant till ledargruppen. Mer om oss kan du läsa längre ner men först kommer det lite information om
läger.

ANKOMST
Vi samlas på plats i Lillsved Folkhögskola söndagen den 26 juni är mellan kl 13.00 - 15.00.
Adressen till lägerplatsen är Lillsvedsvägen 100, Värmdö.
HEMKOMST
Avgångsdagen blir lördagen den 2 jul och avgångstiden är kl 12.00-13.00.
PROGRAM
Se bilaga för hur vårt preliminära program ser ut!
FICKPENGAR
Ni får ta med fickpengar på 200 kr kontant för ev kioskbesök. Var vänligen att respektera att alla tar med lika mycket i
fickpengar.
SJUKDOM
För att förhindra smittospridning förutser vi att det är friska barn som kommer till lägret. Blir du sjuk under lägret
kontaktar vi närmaste vårdcentral om behov finns. Visar det sig att det inte är allvarligt, kan du stanna kvar på lägret om
du vill och vila ett par dagar med en ledare som tar hand om dig. Men om det är allvarligt eller mycket smittosamt, tar
vi kontakt med dina föräldrar så de måste komma och hämta dig. Om vi måste köpa medicin till dig, betalar vi ur
lägerkassan och dina föräldrar får skicka pengar som motsvarar det vi har lagt ut.
FÖRSÄKRING
Genom kollektiv olycksfallsförsäkring är samtliga deltagare försäkrade vid olycksfallsskada. Skador som deltagarna
åstadkommer med ”avsikt” betalas av den som vållat skadan. Vi rekommenderar därför samtliga att se över
hemförsäkringen.

15 av 32

RESERVGLASÖGON
Bär du glasögon och är beroende av dem, ta med extra glasögon som du har ifall dina glasögon skulle gå sönder när
optikern har stängt eller om det tar ett par dagar att få dem lagade.
EGEN MOBILTELEFON
Deltagarna får ta med mobiltelefon eller surfplatta, men vi tar hand om dem under dagarna. Deltagarna får använda
sina mobiltelefoner vid telefontid, som är kl 18-20 det är även denna tid som deltagarna får kontakta med sina
föräldrar. Vi ansvarar inte för om t ex en surfplatta går sönder.
GODIS
Vi vill gärna att deltagarna inte skall äta onyttigt godis och snacks under dagen. Enstaka kvällar är det fritt fram och det
finns en liten kiosk i området där de kan handla för sina egna fickpengar. Godis får förtäras endast efter middagen.
BLOGG
Vi kommer att ha en lösenordskyddat blogg där vi kommer att lägga några bilder och lite texter som sammanfattar varje
dag från lägret så ni föräldrar kan följa oss. Givetvis kommer vi att respektera PUL.
Bloggadress:
Användarnamn:
Lösenord:

xxx
xxx
xxx

ÅTERBUD
Om ni av någon anledning inte kan delta på lägret, skall ni lämna återbud på mail till SDUF- kansliet. Vi tar inte emot
muntliga återbud. Observera, att lägeravgiften eller andra kostnader inte går att få tillbaka; enda undantaget är
läkarintyg. Naturligtvis hoppas vi att det inte blir något återbud!
Mail:
Adress:

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr
174 57 Sundbyberg

FRÅGOR
Om du har frågor eller funderingar så tveka inte att maila till i första hand föreståndaren, annars kansliet:
Föreståndaren Nicholas:
Kansli:

xxx
kansli@sduf.se eller sofia@sduf.se

OM OSS LEDARE
(PRESENTATION AV VARJE LEDARE

PACKNINGSLISTA
Ta med utrustningslista till lägret så går det lättare att ingenting blir
glömt när
det är dags att åka hem.
(se egen mall för packningslista)

DELTAGARLISTA
Förnamn Efternamn
Förnamn Efternamn
Förnamn Efternamn

Vilken stad
Vilken stad
Vilken stad
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Program (svenska läger)

Packningslista
Utrustningslistan är bara en rekommendation. Varje läger bestämmer under
lägerledarutbildningen vad som behöver tas med, eller om det är läger utomlands,
så ta hänsyn till landets packningslista. Sedan skickas den eventuellt reviderade
utrustningslistan hem till deltagarna tillsammans med informationsbrevet.
-

Lakan, påslakan och örngott (Kolla med lägerplatsen om det finns
kudde, täcke eller ska vara sovsäck)
Tandborste och tandkräm
Schampo, tvål och lotion
Handduk
Badhandduk
Badkläder
Pyjamas
Underkläder
T-shirts
Linnen
Shorts
Långbyxor, t.ex. jeans
Jacka eller vindjackor
Collegetröjor eller någon varmare tröja
Oömma kläder (ex. sportkläder)
Gympaskor, både uteskor och inneskor (ta gärna med extra uteskor)
Sandaler
Regnstövlar
Regnkläder
Ev. mössa och vantar (att vara ute på sommarkvällarna kan vara kallare
än man kan tro!)
Ryggsäck (att ta med under dagsutflykterna)
Vattenflaska
Solskyddsmedel
Myggmedel
Ficklampa, batterier
Eventuell kamera
Eventuella mediciner
Eventuella hörapparater, och batterier
Eventuella glasögon med fodral
Eventuell flytväst
Eventuell fiskeredskap
Eventuell sovsäck + liggunderlag
Eventuellt kramdjur
GLATT HUMÖR!

För Ridläger
Godkänd hjälm (obligatorisk)
Ridvantar
Ridstövlar/skor (med klack)
Ridbyxor (då slipper du få skavsår!)
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För utomlands
- Pass
- Reseförsäkring
- Svenska kläder och/eller saker till kulturaftonen
Det är en fördel om kläderna/sakerna är namnmärkta. Kvarglömda kläder/saker
överlämnas till SDUF kansliet för förvaring och slängs en månad efter lägrets slut om
ingen
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Transportsintyg

Deltagarens namn (TEXTA): _________________________________________
På ankomstdagen:


Mina föräldrar skjutsar mig direkt till lägerplatsen och är där kl _______.



Jag åker med tåg och anländer kl ______.

På avresedagen:


Mina föräldrar hämtar mig på lägerplatsen.



Mitt tåg avgår kl ______.

TRANSPORTINTYG
Jag tillåter att mitt barn får åka med ledarna i bil eller minibuss under lägret:

JA

NEJ

____________________________________________________
Ort/datum & Målsmans underskrift
Skickas till:
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr
174 57 Sundbyberg

VI VILL HA ERT SVAR SENAST 10 juni!
Vi önskar er en härlig sommar innan vi
ses på lägret!
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Lägerkontrakt

Du är välkommen till Sveriges Dövas Ungdomsförbunds (SDUF) läger i sommar! För att se till att
alla ska trivas under lägerveckan ska du och dina lägerkompisar skriva på ett lägerkontrakt.


Jag ska verka för att skapa bra stämning, förhindra mobbning samt att någon känner sig
utanför.



Jag ska använda teckenspråk så att alla kan förstå mig.



Jag ska inte ta någons personliga föremål utan tillåtelse och/eller skada dem.



Som kompis ska jag vara en god förebild och inte tala illa om mina lägerkompisar.



Jag ska inte bruka alkohol eller droger under lägrets period.

Jag har läst och förstått ovanstående och jag förbinder mig att följa detta.
Om jag mot förmodan inte skulle följa detta är jag beredd att bli hemskickad.
Ort och datum: ____________________________________
________________________________
Deltagarens namnteckning

________________________________
Deltagarens namnförtydligande

Vi har läst ovanstående kontrakt och accepterar att vi får stå för resekostnaden om mitt barn/ungdom
skickas hem i förtid från lägret och/eller har någon som kan hämta barnet/ungdomen från lägerplatsen
(vid utomlands läger – vid flygplatsen) under den aktuella lägerveckan.

________________________________
Målsmans namnteckning

________________________________
Målsmans namnförtydligande

Skickas till:
VI VILL HA BLANKETTEN SENAST 10 juni!

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr
174 57 Sundbyberg

Vi önskar er en härlig sommar innan vi
ses på lägret!
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Medgivande för publicering

Lägerverksamhet
I samband med SDUF:s lägerverksamhet kommer vi att på SDUF:s sociala medier,
hemsida, broschyrer och i Dövas Tidning m.m. lägga in information, bilder och filmer
efteråt om lägren.
Kryssa i vad du accepterar nedan.
Jag accepterar
bilder av mig

Jag accepterar
filmer av mig

Jag accepterar
inte bilder av mig

Jag accepterar
inte filmer av mig

SDUF sociala
medier/hemsida
SDUF:s broschyrer
och material
Dövas Tidning

Jag ger mitt samtycke till publicering av bilder av mig samt eventuell film där jag är med
enligt de fält jag kryssat i ovan.
Ort och datum: _______________________________________________________

____________________________________
Deltagarens namnteckning

______________________________________
Deltagarens namnförtydligande

Om du är under 18 år krävs målsmans underskrift.
____________________________________
______________________________________
Målsmans namnteckning
Målsmans namnförtydligande

Skickas till:
VI VILL HA BLANKETTEN SENAST 10 juni!

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr
174 57 Sundbyberg

Vi önskar er en härlig sommar innan vi
ses på lägret!
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Yngre deltagares utvärdering

Vad tyckte du om lägret?

Vad tyckte du om maten?

Vad tyckte du om lägrets aktiviteter och utflykter?

Vad tyckte du om ledarna under lägret?

Hur har gemenskapen varit?
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Äldre deltagares utvärdering

Vad tyckte du om resan till lägerplatsen?
Vad tyckte du om lägret?
Maten?
Boendet?
Lägerplatsen?
Vad tyckte du om lägrets aktiviteter och utflykter?
Vad var bra?
Vad var dåligt?
Vad tyckte du om ledarna under lägret?
(Vid internationella läger:)
- De svenska ledarna?
- De andra ledarna?
Hur har gemenskapen varit?
Mellan deltagarna?
Mellan ledarna?
Mellan deltagarna och ledarna?
Är du nöjd med informationen från SDUF före och under lägret?
Vad tycker du om tiden för lägret?
Bra datum?
För kort/lång?
Har du några förslag till nästa läger?
Något annat du vill tillägga?
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Ledare/gruppledare/
föreståndares utvärdering

Vad tyckte du om lägret?
Maten?
Boende?
Lägerplatsen?
Vad tyckte du om lägerschemat, ledarschemat, planeringen och ledarmötena?
Hur har resan till/från lägret fungerat?
Vad tyckte du om lägrets aktiviteter och utflykter?
Vad var bra?
Vad var dåligt?
Vad tyckte du om de andra ledarna under lägret?
Vad tyckte du om föreståndaren/gruppledaren under lägret?
Hur har gemenskapen varit?
Mellan deltagarna?
Mellan ledarna?
Mellan deltagarna och ledarna?
Som föreståndare/gruppledare: Är du nöjd med informationen/kontakt med SDUF
och Lägergruppen före och under lägret?
Som ledare: Är du nöjd med informationen/kontakt med
föreståndaren/gruppledaren?
Vad tycker du om lägerperioden?
Bra datum?
För kort/lång?
Har du några förslag till nästa läger?
Något annat du vill tillägga?
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Skillnad på dagbok och jourbok
DAGBOK
En dagbok är offentligt, och kan läggas upp på SDUF:s hemsida och finnas kvar i
flera år framåt. Här skriver man kort dag för dag, vad man har gjort och om något
speciellt och roligt har hänt. Det behöver inte vara så detaljerande som vilka tider
eller vad man åt till varje måltid, utan det är känslan och upplevelserna som gärna
kan fångas upp. Ledarnas och deltagarnas namn kan nämnas med sunt förnuft och
respekt, om de själva tycker det är OK.
Helt OK om den skrivs i mobilen under lägret! Du väljer det som passar dig bäst – men
skicka det renskrivet till SDUF.
Kom ihåg att vi förutom dagboken också vill ha en kortare sammanfattning av hela
lägret (som artikel till Dövas Tidning och till SDUF:s verksamhets-berättelser).

JOURBOK
Här är det bara Lägergruppen som läser, för utvärdering och uppföljning, och det
raderas efter ett år. Här skriver ni ner allt som är känsligt eller allvarligt. T ex någon stor
konflikt – varför och hur? Fick någon hemlängtan, hur löstes det? Blev någon sjuk eller
hände det någon olycka? Var någon orolig över natten? Allt som SDUF:s Lägergrupp
behöver känna till, men som inte är offentligt. Och hur det löstes/slutade.
Här kan alla namn nämnas, vilka som var inblandade. Det är alltid bättre att skriva
för mycket än för lite, om något känns osäkert. Skriv också vem som skrev jourboken
(det brukar vara den som har journatten, så skriver hen både om dagen och natten).
Kom ihåg, om något är väldigt allvarligt – nära dödsfall eller naturkatastrof – så
kontakta er kontaktperson från Lägergruppen direkt under lägret, mer information
finns i Krishanteringsplanen. Annars rapporteras allt efteråt med jourboken.
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Handledning av praktikant
Du som föreståndare ska ha ansvar för och handleder praktikanten. Du ska se
till allt fungerar bra för praktikanten. Du och praktikanten ska komma överens
om praktikantens arbetsschema, ansvarsuppgifter och vilka tider och när hen
har ledigt. Praktikanten fungerar som en extra resurs för lägret, inte som en
riktig ledare och hen ska lära sig allt hur det fungerar.
Att tänka på:
1. Praktikanten får inte arbeta under natten, dvs jour.
2. Praktikanten får inte får ha ansvar för bil eller körning av bil.
3. Praktikanten får vara med på planeringsmöten för att lära sig, men det
är inget obligatoriskt. Praktikanten får ha ledigt om det blir mycket
jobbtimmar annars.
4. Praktikanten ska få information om vilka ledare som jobbar samt om
barnen har några speciella behov.
5. Du ska se till att praktikanten förstår all information som du har gett och
innan lägrets start, se till att praktikanten känner sig säker på vad hens
roll är.
6. Praktikanten ska aldrig ensam ha huvudansvaret för deltagarna eller
någon aktivitet.
KOM IHÅG! Om praktikanten är under 18 år, då är det se till det ska vara 12
timmar dygnsvila under natten och max åtta timmar arbetstid per dag. Det
går bra att jobba en dag mer och mindre annan dag så det jämnar ut sig. Se
till att ha 30 min paus varje dag efter 4,5 timmar arbete.
Det kan även vara bra att informera övriga ledare, samt deltagarna på lägret
om praktikantens roll.
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Handkassa
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Diplom
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SDUF:s sång
Till läger, förbundsstämmor och liknande

Du unga, du fria
Du fantastiska organisation
Du stolta, du glädjerika
Jag välkomnar ditt namn runtom jorden
Din makt, ockupera, succé
Din makt, ockupera, succé
Jag vill leva, jag vill kämpa för SDUF
Jag vill leva, jag vill kämpa för SDUF
Nu kör vi!
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Förteckning över SDUF:s material och leksaker
Det här är bara en ungefärlig lista, men bra så du får en överblick vad SDUF har i sitt
förråd. OBS – om något går sönder under lägret, kasta det och meddela till oss i SDUF
så tar vi beslut om vi köper in ny eller inte.
Meddela oss vad ni tänker hämta, så kan vi förbereda oss och hämta fram dem i
god tid innan.

o
o
o

5 stora svenska flaggor
10 svenska flaggor på pinnar
Flera vikingahjälmar

o
o
o
o
o

Engångstallrikar, bestick, teskedar, muggar, champagneglas, servetter.
Ballonger- SDUF ballonger, vattenballonger och avlånga ballonger.
3 olika luftpumpar
2 resväskor
Svarta sopsäckar

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

11 koner
2 kubb-set (fulla set)
1 boule-set
1 brännboll-set- 2 bollar, 3 slagträn varav en är platt, röd brännplatta.
2 badmington-set- 4 racket, nät, stolpar till nätet, ”bollar”.
2 tennisracket
4 fotbollar
1 basketboll
2 amerikanska fotbollar
Vattenpistoler

o
o
o
o
o

1 stort vitt lakan
Piratsaker- skattkista, 4 ögonlappar, en kapten krok.
Harry Potter-glasögon
Maskeradkläder
Kläder (till t ex kläd-stafett)

o
o
o
o
o
o
o
o

”Vem där?”-spel
6 kortlekar
2 Skip Bo
1 Yatzy
1 stort Yatzy
1 Fia, rese-set
Enormt plockepinn set (1 meter)
Stort plockepinn set (30 cm)
(vänd på pappret)

o
o
o

3 vattenfärger palett (glittrande/metallic)- OBS! Endast en pensel.
Stämplar med bokstäver
Papper- vitt och färgat.
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o
o
o
o
o
o
o
o

Pennor- Blyertspennor, färgpennor
Lim
Pyssel-ögon
2 sticknålar
Snören
Band
2 Night watcher lappar
Plus plus (lego-liknande)

o

I träväskan: yxor och täljknivar (riktiga, ej leksaker)
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