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En af de mange workshops er ”mad over bål”. Her underviser instruktører fra De Gule Spejdere, i hvordan man bager boller over åben ild.

Godt 300 børn er på sommerlejr på lejrpladsen Baunehøj

Ungdomsskolens SommerCamp
Tekst: Mads Westermann
Fotos: Berit Hvassum

SOMMERLIV
Umiddelbart gik det langt fredeligere til, end
man skulle forvente, da de godt 300 deltagende børn på Bornholms Ungdomsskoles
SommerCamp 2017 efter frokost skulle fordeles på de mere end 20 workshops, som lejren tilbyder. Da klokken slår 14 og frokostpausen er forbi, stiller de – i god ro og orden
– op bag ved de skilte, der signalerer mødestederne for de forskellige hold til workshops, og der er hverken råben eller skubben.
– Det er, fordi de allerede er ved at være
trætte, griner Tom Knudsen, som til daglig
er leder af Rønne og Nexø ungdomsskoler,
og derfor har det overordnede ansvar for arrangementet af sommerlejren.
– Du skulle have været her i går. Der var de
fulde af krudt, og de fleste af dem kom først i

ﬂeste af dem kom
º De
først i seng omkring
klokken to i morges.
Og nogle af dem er
helt sikkert blevet overraskede over, at solen
stod op igen allerede
før klokken fem. Det er
de bestemt ikke vant til.
Tom Knudsen,
leder af Rønne og Nexø
ungdomsskoler

seng omkring klokken to i morges. Og nogle
af dem er helt sikkert blevet overraskede
over, at solen stod op igen allerede før klokken fem. Det er de bestemt ikke vant til,
klukler han.

Trolde- og ridderfodbold
Et af holdene er på vej til Gulhave Labyrinterne, et andet skal lave mad over bål, mens
et tredje hold er ved at stige ind i en bus, der
skal køre dem til Hammersøen, hvor de skal
rapelle ned ad klipperne.
Ovre i et afsides hjørne af den store lejrplads, står der to store og seks mindre hvide
bomuldstelte, som skiller sig helt ud fra alle
de farvestrålende nylontelte, som børnene
overnatter i. Det er rollespilslejren.
– Det startede med, at et par af eleverne
fra de tidligere år spurgte, om de ikke måtte
lave en workshop med rollespil. Det sagde vi
ja til, og inden vi havde fået set os om, så var
de lige pludselig 20 frivillige, der ville organisere rollespil. Nu har de lavet deres egen
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I det store telt med plads til 700 mennesker, underviser en dygtig DJ fra Slagelse Ungdomsskole,
og om aftenen kan børnene optræde for de andre deltagere:

Det er ikke helt nemt for en begynder at komme ombord i en kano uden at få våde fødder.

Imens står teltene tommer og venter på, at et træt hold unge er
færdige med dagens og aftenens aktiviteter og dratter omkuld i
soveposerne
Hvordan forvandler man en række tomme dunke og et par lægter til en tømmerﬂåde, der kan
bære tre mand over søen?

2017
lejr i lejren, hvor de spiller rollespil og laver
latexsværd med ungerne hele dagen, fortæller Tom Knudsen med slet skjult begejstring.
Han er stolt af, at de gamle elever vender
tilbage for at hjælpe og deltage i aktiviteterne på lejren.
– Flere af dem er midt i tyverne, men de
vil alligevel gerne være med, og de bidrager
og deltager på lige fod med alle andre. Det er
en fin anerkendelse af, at det arbejde, alle
gør for at få lejren her op at stå, har en stor
betydning for ungerne – også på lang sigt,
siger Tom Knudsen samtidig med, at han instruerer et par medarbejdere om, hvor nøglerne til en af lejrens minibusser ligger, og
hvor bussen er parkeret. Han har hele tiden
gang i mindst to gøremål på samme tid.
– Rollespillerne er rigtig gode til at bidrage, fortsætter han og fortæller, at de til onsdagens fodboldturnering stillede med et
hold i fuldt rollespilsudstyr med hjelme,
ringbrynjer og latexsværd.
– Det lykkedes dem faktisk at spille sig

frem til finalen, hvor de fik andenpladsen.
Det synes jeg sgu er godt gået, når de stiller
op i den mundering, griner Tom Knudsen.

God inspiration
Til årets SommerCamp er der ligesom sidste
år besøg af ungdomsskoler ovrefra, og de bidrager alle til de forskellige aktiviteter. Sorø
Ungdomsskole har for eksempel medbragt
bocarts. Det er gocarts med store hjul, der er
beregnet til at køre off-road.
Fra Slagelse har de medbragt en rigtig
dygtig DJ, som underviser i, hvordan man
bruger forskellige DJ-pulte, og fra Lollands
Ungdomsskole deltager to outdoor-instruktører, som lærer ungerne at bygge tømmerflåder og sejle i kano.
Ud over Bornholm, Sorø, Slagelse og Lolland deltager der også børn og voksne fra
Hillerød og Halsnæs Ungdomsskoler.
– Der er ingen – bortset fra ungerne – der
er på ferie her, og hvis ikke alle bidrog, ville
det slet ikke kunne lade sig gøre at lave et ar-

rangment som det her, siger Tom Knudsen.
Han fortæller, at det faktisk også er interessant for de medvirkende pædagoger at få
lejlighed til at tale om, hvordan man gør tingene forskelligt i de forskellige ungdomsskoler.
— Indtil jeg mødte nogle af medarbejderne fra de andre skoler, troede jeg jo, at jeg var
den bedste i verden til at drive ungdomsskole, men jeg blev sgu’ klogere, griner han.
– Der er rigtig meget god inspiration at
hente fra de andre skoler.

Samarbejder om logistik
Selve logistikken for at få et arrangement
som SommerCampen stablet på benene er
ikke triviel. Der skal sørges for borde, stole,
mad og toiletter til de godt 300 børn og de
medfølgende voksne, og det kræver en del
udstyr.
I den ene ende af lejrpladsen står der for
eksempel et kæmpe telt med plads til 700
mennesker. Det er udstyret med borde og

bænke og en række kæmpestore grill, der
bruges, når der laves mad. Og rundt omkring
i de forskellige lejrafsnit er der opstillet toiletvogne.
– Det koster en del penge at leje og få stillet op, men heldigvis har vi lavet et godt
samarbejde med Harley Davidson klubben,
som holder Bornholmertræf 2017 for 1.000
mennesker i næste uge. Det skal også foregå
her på Baunehøj, og de skal jo bruge stort se
de samme faciliteter, så vi har delt udgifterne til teltet og toiletvognene med dem. Og så
har de været flinke og lånt os en masse af deres udstyr, fortæller Tom Knudsen.
På den måde er det lykkedes at få det samlede budget for hele lejren ned på 125.000
kroner – et beløb, der finansieres af de deltagende ungdomsskoler ovrefra, Bornholms
Regionskommune, den kommunale SSPpulje og et tilskud fra Ungdomsringen.

