Att åka på läger med Unga Örnar & Brynjan
Unga Örnar har en lång tradition i att åka på olika former av läger med barn och ungdomar.
Det är något vi anser oss vara väldigt duktiga på. Att vara tillsammans i en grupp på en
neutral mark tycker vi är bland de bästa plattformarna för att bygga relationer på.

Hur arbetar vi?
På våra läger och resor arbetar vi mycket med delaktighet; att vara en del i organisationen
bakom ett läger. Allt från att laga mat, städa, sätta regler, leda lekar och umgås på ett schysst
sätt. Vi använder oss ofta av värderingsövningar där deltagarna får lära känna sina egna
värderingar och att våga berätta och stå för dem. Teaterliknande lekar används ofta för att
bygga upp självkänslan och att våga stå ut i mängden. Vi pratar också väldigt mycket om
attityder och beteende; att respektera samtliga människor man möter och att vara en hjälpande
hand till kompisen bredvid.

Vilka är de som jobbar på lägren?
De fritidsledare som jobbar är varierande skara människor som har ett gemensamt intresse och
en brinnande kärlek till lägerverksamhet. Flera av de som jobbar har fritidsledaryrket på sidan
om sitt ordinarie arbete. De tar delar ur sin egen fritid och från sina egna familjer bara för att
de tycker ledaruppgiften är så viktig. Alla ledare jobbar ideellt (utan lön) och engagerar sig
utifrån sin kärlek till läger. Varför vi poängterar den ideella biten är för att belysa att den enda
anledningen till att vi åker iväg med era barn och ungdomar är för att vi vill göra en bra insats
för dem. Vi tycker att barn ska få vara barn med rätten att ha kul.

Vågar jag skicka mitt barn på läger?
Absolut! Vi som ledare är ständigt delaktig i gruppen under dygnens alla timmar. När vi
väljer lägergårdar så väljer vi ofta mindre ställen. I första hand för att få en bättre
kontrollerbar sammanhållning. I andra hand av ekonomiska skäl. Vi har väldigt låga
lägeravgifter för vi vill att så många som möjligt ska kunna delta. Våra läger är ALLTID
drogfria och samtliga deltagare informeras om detta innan lägret. Vid varje incident som
bryter mot våra värderingar och regler så kontaktas målsman.

Hur gör jag för att anmäla mitt barn till läger?
Inför alla våra läger affischerar vi på skolor, på fritidsgården, via sociala medier (t.ex.
Facebook) och på vår hemsida. På Brynjan finns anmälningsblanketter och information inför
kommande läger. Ni är även hjärtligt välkomna att ringa oss om ni har frågor: 026-122244

