Aarhuskolonien
Beretning for sommeren 2020
Sommeren 2020 blev en meget anderledes sommer end nogen anden i koloniens historie.
Coronasommeren.

Planlægningen af sommeren 2020 kørte fuldstændig efter planerne frem til Danmark blev ramt af
coronasmitten. Fra den ene dag til den anden lukkede landet ned og de århusianske skoler
lukkede.
Planen var at sommeren skulle se således ud med følgende pædagogiske ledere:






Hold 1 – 01.06 – 12.06 – leder: Pernille Due
Hold 2 – 15.06 – 26.06 – leder: Rasmus Rasmussen
Hold 3 – 29.06 – 10.07 – leder: Rasmus Rasmussen
Hold 4 – 13.07 – 24.07 – Leder: Anne Mette Light
Hold 5 – 27.07 – 07.08 – Leder: Rasmus Rasmussen

Ansøgningsskemaer og informationsmateriale var udsendt
til skolerne, som skulle videre sende dette til børnene og
deres forældre. Dette skete desværre ikke p.g.a.
nedlukningen. På samme tid blev der, fra staten, indført
restriktioner på hvordan danskerne skulle mødes og hvor
mange på samme tid.
Dette medførte at bestyrelsen for Aarhuskolonien måtte erkende at hold 1 ikke kunne
gennemføres. Efter en kort tid gjald det samme for hold 2 og 3. Herefter åbnede skolerne igen og
et par hektiske uger fulgte inden skolerne gik på sommerferie. Nyt informationsmateriale blev
udsendt og et tæt samarbejde med skolerne indebar at hold 4 og 5 kunne gennemføres med et,
grundet corona, reduceret børnetal. Reglerne for afvikling af sommerlejre blev fulgt: afstand,
håndvask, afspritning og ekstra rengøring. Derudover måtte der indkøbes ekstra sportsudstyr,
legetøj og hobbyting, idet tingene før og efter brug skulle sprittes af og efter en dag sættes i tre
dages karantæne. Nyt sportsudstyr, legetøj og hobbyting skulle så igangsættes, afsprittes før og
efter brug og sættes i tre dages karantæne … sådan blev dagene planlagt. Ekstra rengøring flere
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gange om dagen, koordinering af bad, brug af håndvaske og rigtig mange andre ting måtte
planlægges og igangsættes.
Der udvalgtes 60 børn, som p.g.a. corona epidemien havde et særlig stort behov, til de to hold.
Ventelisterne til de to hold var lange. Mange kontaktede os med ønske om en koloniplads.
Børnene levede med alle forbeholdene, reglerne og den megen rengøring uden at beklage sig. Der
blev planlagt ekstra
udflugter til Mols
Bjerge, Djurs
Sommerland og
Randers Naturcenter.
Alle holdene var
bemandede med fem
pædagogiske
medarbejdere, som havde accepteret at arbejde med de
coronaregler der var opstillet. Børnene skulle møde
sygdomsfrie op.
Koloniens køkken måtte ændre arbejdsgangene til, at maden blev serveret enkeltvis til hvert barn,
håndtering af opvask og lignende. Koloniens økonoma,
Kathrine Søndergaard, der ellers i sommeren 2019
havde meddelt, at hun stoppede efter mere end 10 års
ledelse af kolonien meddelte i foråret, at hun p.g.a. den
særlige sommer alligevel ville møde op og lede
køkkenet. Det var til en stor hjælp. Foruden Kathrine
Søndergaard arbejdede 2 køkkenassistenter og to
rengørings assistenter i et skiftende vagtsystem.
Aktiviteterne for børnene var foruden det de ekstra
udflugter bød på: byture til Ebeltoft, besøg på Fregatten Jylland, Ebeltoft Museum, Ahl March og
en lang række andre aktiviteter.
Alle hold blev gennemført uden de store problemer. Der var dog en nogen hjemve at arbejde med.
Lederne så denne hjemve som en bekymring hos børnene for om alle var raske derhjemme.
Rigtig mange af aktiviteterne foregik udendørs. En af sommerens store nyheder var Sørøverdagen,
hvor børnene fra morgenstunden blev vækket af det pædagogiske personale udklædte som barske
sørøvere.
Det blev resursemæssigt og økonomisk to tunge hold med mange ekstra driftsudgifter; men det
var på alle måder det hele værd. Børnene stortrivedes og var helt tydelig glade for at være af sted.
Det pædagogiske personale arbejdede seriøst på, at de to ophold skulle være så tæt på hvad et
normalt koloniophold ville være.
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Aarhuskolonien/Ahl Fonden har haft et særdeles godt samarbejde med Børn og Unge, Red Barnet
og Børnenes Kontor i 2020. Et samarbejde, som havde stor betydning i denne coronasommer.
Etableringen af ny boldbane er blevet udskudt til 2021.

På trods af coronasituationen er der blev afholdt en række arbejdsdage i foråret med frivillig
ulønnet arbejdsindsats. På arbejdsdagene er der blevet ryddet krat, etableret ny bålpladsområde,
syet bændler i håndklæder, repareret skovhytte og lignende ting.

Istandsættelser og vedligeholdesesopgaver i 2021
Koloniens mange vinduer skal males udvendig i det nye år. Ligeledes planlægges etablering af et
område med basketball bane m.v.
De planlagte drænudskiftninger på Ahl er midlertidigt sat i bero, p.g.a. en klagesag til Syddjurs
kommune fra lokale lodsejere.
Der hensættes hvert år et mindre beløb til udskiftning af koloniens tag.
På trods af coronaen har vi haft en rigtig god sommer på kolonien. Det var en kamp at få
gennemført de to hold; men det var det værd på alle måder. Det var virkelig trængende børn, som
kom af sted, og de havde stor udbytte af opholdet. Vi vender stærkt tilbage i 2021.
Henning Lindberg 2020
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