
SOMMERKOLONI 2022 
SKOLEHOLD 

Din skole skal da have et skolehold!Din skole skal da have et skolehold!
Læs mere her ...Læs mere her ...

FAKTABOKSFAKTABOKS
 
I 2021 var der 33 skolehold og flere kommer til.
Et koloniophold varer 5 dage
Et skolehold er standard 40 elever på tværs af skolens klasser og 8 voksne
Normeringen er 1 voksen til 10 børn
4 lærere tager sig af det pædagogiske arbejde på kolonien
4 lærere er i køkkenet og sørger for indkøb, mad og rengøring 
Egne børn kommer gratis med 
Man kan jo også supplere med gode vikarer som kender børnene og er på skolen
Koloniholdet afhentes i bus på skolen og køres til kolonien.
 
Aflønning: Københavns Kommune giver fastansatte lærere og skolepædagoger et honorar på brutto 5.714 kr. 
(2021, beløbet bugdetforhandles hvert år) 
Eller der gives 3 feriefridage i stedet for efter aftale med skolelederen. 
Kolonikontoret betaler en rejsegodtgørelse.
 
PS !  Hyttetur og lejrskole
HUSK at københavnske skoler kun betaler 84 kr. + moms pr. overnatning pr. person 
Pakketur = 2 overnatninger med mad koster 600 kr. + moms pr. overnatning pr.person. transport tilkøbes 
Yderligere overnatninger kr. 300 pr. person

HVORFOR SKOLEKOLONI

På koloni er fagligheden at knytte venskaber og skabe sammenhold
gennem fælles aktivitet og leg
Eleverne får nyt netværk på tværs af klasserne
Kolonifællesskabet giver tryghed i skolehverdagen
Eleverne får ansvar og udvikler sig
Skolekoloni er inkluderende
Skolekoloni er gratis for skolen

HVORFOR VÆRE LÆRER PÅ EN SKOLEKOLONI

Du får et unikt og tæt forhold til dine elever
Du og dine kolleger bestemmer selv indholdet
Du får 100 kr. pr elev til aktiviteter 
Du ser elever i nye rammer, som kan give hjælp til at 
takle udfordringerne tilbage på skolen 
Dine egne børn kommer gratis med, og får nye kammerater
Du kan i dette sprudlende fællesskab få nye kreative ideer
i et engageret miljø

Kontakt gerne Konsulent Gitte Nemholt 
Tlf. 33254425 tast 4 eller skriv en mail: gn@kolonierne.dk 
Jeg kommer gerne ud og fortæller mere. 
Kom frisk kom glad !



Fællesskab og sammenhold 
kommer ikke af sig selv...

På en skolekoloni laver man aktiviteter, der giver sammen-
hold. Typisk dystes der i 4 hold blandet på kryds og tværs af 
alder. Den ældste er holdleder, den næstældste er assistent. 
 
Holdets fornemmeste opgave er at samarbejde 
om aktiviteterne og inddrage de mindre elever.

Kendte konkurrencer Nye konkurrencer

Udfordrede børn trives på 
koloni
På en skolekoloni er der mulighed for at se skolens 
elever på en ny måde. Udfordrede elever, der kan 
være svære at tumle i et klasselokale, kan pludselig 
rumme mere, når der er højt til loftet. 
På en skolekoloni kan man få en ekstra hjælp ansat, 
hvis det kan understøtte, at en specielt udfordret elev 
kan gennemføre et koloniophold. 

 

Skolens egen Cirkus Fjolle koloni 

Fælles godnathistorie

Nye fælleskaber

Tid til fordybelse

Kolonilærere fortæller Korsager SkoleKorsager Skole

Udsatte børn med omtumlede 
tilværelser og usikkerhed på 
hjemmefronten har en mulig 
hed for tryg ferie - hvert år. Sam-
me voksne, mange af de samme 
kammerater, så er der mulighed 
for at give slip, slappe helt af og 
give sig selv lov til at nyde barn-
dommen.

Feriekolonierne er gode inklusi-
onstilbud. Vi havde sidste sommer 
5-6 elever med, som ikke kommer 
fra svagtstillede familier, men som 
har det svært i skoledagen. Disse 
elever fik gode fællesskabsople-
velser og tætte oplevelser med os 
voksne, som vi profiterer af, når 
hverdagen i skolen vender tilbage.

Ålholm SkoleÅlholm Skole

Husum SkoleHusum Skole
Det gør en forskel for skolens hverdag, hvor 
børn i forskellige aldre mødes i et nyt fora, det  
skaber tryghed i dagligdagen, fordi store og 
små har relationer på tværs, de kender hinan-
den godt fra en uges intenst samvær, hvor de 
har sunget, grinet, danset, svømmet, hygget, 
grædt og delt. De har oplevet at de i fællesskab 
kunne løse opgaver og gåder, de har set styrker 
og svagheder ved hinanden, i trygge omgi-
velser. Og sidst men ikke mindst, så er der en 
stor del af børnene, der går hjem og fortæller 
om kolonierne til klassekammeraterne, og de 
fortæller om de voksne der er med med glæde 
og entusiasme, det spreder sig på skolen og 
skaber forpligtende fællesskaber mellem elever 
og lærere i dagligdagen. Det hjælper i mange 
situationer med at gøre tilliden og trygheden 
ved dagligdagens gårdvagter og lærere større. 
Og de børn vi havde med for mange år siden, 
kommer stadig og sludrer i skolegården og 
på gangene, når der er noget de har brug for 
at vende, fordi de ved, at de kan tale, dele og 
komme til de voksne, de også har lært at kende 
så godt.

Ørestadens SkoleØrestadens Skole

Vi har haft børn med, der havde diagno-
ser, der gjorde det svært for dem at indgå i 
større sociale sammenhænge i de rammer 
en klassestruktur giver. De har uden at fal-
de igennem kunne gå lidt til og fra aktivi-
teterne og har fået positive oplevelser ved 
det, som de har kunnet bruge hjemme på 
skolen. Vi har også kunne melde tilbage til 
de faste lærere om ting de ikke har mulig-
hed for at opleve i klassen.

Kolonilivet giver ro i sindet og arbejdsglæden tilbageKolonilivet giver ro i sindet og arbejdsglæden tilbage


