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Beretning fra ferieopholdene på Aarhuskolonien sommeren 2017
Sommeren 2017 var i lighed med somrene 2015 og 2016
kølig og regnfuld.

Djurs Sommerland og Kattegat Centeret. Udflugterne
var en stor succes for alle hold.

Der blev afholdt følgende hold med følgende pædagogiske ledelse:

I sommeren 2018 vil udflugten for alle hold gå til Ree
Dyrepark. Fremover vil der blive vekslende udflugtsmål, således at de børn der har været på flere koloniophold får forskellige tilbud.







Hold 1: 29.05 – 09.06. Leder: Ulla Lund Jespersen
Hold 2: 12.06 – 21.06. Leder: Pernille Due
Hold 3: 26.06 – 07.07. Leder: Anne Mette Light
Hold 4: 10.07 – 21.07. Leder: Anne Mette Light
Hold 5: 24.07 – 04.08. Leder: Rikke Salskov.

Sommeren bød på en ny leder: Rikke Salskov.
Ulla Lund Jespersen, Pernille Due og Anne Mette Light
havde været koloniledere før.

Hold 1 og 2, der blev afviklet i skoletiden, havde obligatorisk undervisning for alle børnene. Skoven og
stranden er, i skoletiden, populære undervisnings lokaliteter. En del børn havde skolearbejde med hjemmefra egen skole. Der bliver tilbudt de traditionelle
skolefag: dansk, matematik, engelske, natur/teknik
m.v. – men også drama og musik har været tilbudt.
Alle holdene var bemandede med fem pædagogiske
medhjælpere, fordelt på køn efter hvilket køn lederen
havde. Alle pædagogiske medhjælpere fik tilbud om at
deltage på Livredderkursus inden sommerens start.
Gennemførelsen af dette kursus er en betingelse for at
forestå badning fra stranden.
Sommerens personalegruppe bestod af en del gamle
medarbejdere; men også en række nye.
Koloniens husholdning blev ledet af Kathrine Søndergaard, der til hjælp havde 2 køkkenassistenter og 2
rengøringsassistenter. På holdene i juli og august var
der forskellige køkkenledere på de enkelte hold. Disse
refererede til Katrine Søndergaard. Pedelfunktionen
blev varetaget af Finn Christensen.
Såvel Kathrine Søndergaard som Finn Christensen har
været tilknyttet kolonien gennem flere år.
Hvert hold fik tilbud om en udflugtsdag, som hen over
sommeren blev afviklet med ture til Kalø Slotruin,

Alle hold var på to byture til Ebeltoft, hvor Fregatten
Jylland, Den Siamesiske Samling og Rådhuset var udflugtsmål. Især Fregatten Jylland med affyring af kanoner er et populært udflugtsmål.
Alle hold blev gennemført uden de store problemer.
Børnene nød dagene på kolonien og deltog i de mange
aktiviteter på kolonien. Især friluftsaktiviteter er populære; men også forskellige hobbyaktiviteter. Det er
vigtigt for børnene, at de kan lave små gaver til at tage
med hjem til familien.
Såvel det pædagogiske personale, som køkkenpersonale levede op til de forventninger, der blev stillet dem
ved sommerens start. De har alle gjort deres bedste for
at give kolonibørnene en god sommerferieoplevelse.
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Aarhuskolonien/Ahl Fonden har igen i 2017 haft en
godt samarbejde med Børn og Unge, Mødrehjælpen,
Socialrådgiverne, andre offentlige myndigheder og
flygtninge organisationerne i Aarhus. Igen i år har Ahl
Fonden / Foreningen Aarhuskolonien telefonisk kontaktet hver enkelte folkeskole i Aarhus ved udsendelse
af ansøgningspapirerne. Dette gav nye gode kontakter
til skolesekretærerne. Der arbejdes forsat med at synliggøre kolonien og derved give flere børn mulighed
for at søge et koloniophold.
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Istandsættelser og vedligeholdelsesopgaver i 2018
Der vil i denne vinter blive foretaget en række nødvendige maleropgaver på kolonien. Især vinduerne trænger til maling. Der bliver også malet en række opholdsrum. Den løbende maling af udvendige vægge forsætter efter planen.



En af børnenes dagligduge står på ønskelisten
for 2018.
Planerne om udskiftningen af drænene på Ahl
er forsat, af Syddjurs kommune, sat i bero.
Dette p.g.a. en del klager fra lodsejerne på Ahl.
Gennemførelsen af planerne skal gå om. Aarhuskolonien deltager aktivt i drænlaugets bestyrelse – dette på vegne af kolonierne på Ahl.

Aarhus den 1. december 2017,
Henning Lindberg

Nye tiltag for sommeren har f.eks. været Det Rullende
Slikhus. En fond har doneret Aarhuskolonien en cykel
med påbygget kasse. Heri er Aarhuskoloniens slikhus
opbygget. Børnene har så kunne indkøbe dagens slik
på forskellige steder på Ahl. Dermed har dagens gåtur
haft et mål for børnene. Dette har fungeret rigtig godt.
En forældregruppe på en aarhusiansk skole har doneret skakbrikker til kolonien. Disse har været flittigt
brugt.
Der er i sommeren 2017 indkøbt 48 nye garderobeskabe til koloniens børn. De gamle garderobeskabe har
længe trængt til udskiftning. Skabene kan, da de skal
laves med specialmål, først leveres i efteråret – men
kolonibørnene i sommeren 2018 får glæde af de nye
skabe. Skabene er større end de gamle skabe, så der
bliver lavet en omflytning af sengene på sovesalen.
Ikea donerede i august en del udendørsmøbler til kolonien.
Der har været afholdt en forårs-arbejdsweekend på
kolonien hvor frivillige har arbejdet gratis med forskellige tiltag. Igen i foråret 2018 vil der blive lavet en
arbejdsweekend på kolonien.

STEMNINGSBILLEDER FRA AARHUSKOLONIEN
FRA FERIEOPHOLDENE SOMMEREN 2017

Bilag 1

a

Lagkageløb er en tradition på feriekolonien: under løbet
skal børnene, holdvis, løse en række opgaver i naturen
som udløser hver sin ingrediens til en lagkage som holdet
laver sammen efter løbet og indtager under stor fryd.

”Juhu, vi fandt frem til ladcyklen
med koloniens mobile slikhus!”.
Efter aftenmaden går børnene en
tur i skoven med lommepenge for at
finde det mobile slikhus og købe slik.

Det er altid et hit at tage til stranden – enten for at bade eller
fange krabber og rejer.
Den børnevenlige strand ligger kun få minutters gang fra
feriekolonien – gennem en smuk naturskov.

Nogle af feriekoloniens frivillige
anlagde for et par år siden fliser
på koloniens grund til et udendørs
skakbræt. Det er blevet et stort hit
blandt børnene at spille skak.

Børnene er her på en heldagsudflugt til Kalø Slotsruin med
fokus på natur og Danmarkshistorie.

Nogle dage undervises børnene. På billedet har de
madkundskab – de laver mad over bål med brændenældesuppe, kartoffel- og krydderurtepakker, tangchips og snobrød. Og så slutter kokkene selvfølgelig
af med at nyde den mad de lige har kreeret

På feriekolonien opfordres børnene til at spille teater og
musik. Her en hyggelig aftenstund med guitar og sang.

