
VÄLKOMMEN PÅ DAGSLÄGER! 
Tack för att du har valt Scouternas Dagsläger! 

I det här brevet får du veta mer om lägret. Du får information om ankomst till lägret, 

lägrets program, tidtabell och rutiner, kommunikation och lägernyheter samt utrust-

ning och packning. 

Läs brevet omsorgsfullt. Om något fortfarande är oklart efter att du har läst brevet, ber 

vi dig vänligen kontakta kontoret. 

I bokningstjänstens OMASIVU www.leiri.fi/omasivu finns dina egna och barnets upp-

gifter, lägrets bokningsbekräftelse, fakturor och lägerbrev samt en hälsoenkät och ett 

fotograferingstillstånd. 

Omfattande instruktions- och supportsidor finns på adressen www.leiri.fi/ohjeet, med 

en hel del nyttig information (endast på finska): 

» Information och tips till lägerdeltagarna

» Instruktioner för användning av bokningstjänsten och sidan OMASIVU

» Vanliga frågor

http://www.leiri.fi/omasivu
https://www.leiri.fi/ohjeet/leirille-lahtevalle.html
https://www.leiri.fi/ohjeet/varauspalvelu-ja-omasivu.html
https://www.leiri.fi/ohjeet/usein-kysytyt-kysymykset.html
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LÄGRETS TIDPUNKT 

Lägrets tidpunkt framgår av lägrets bokningsbekräftelse och bokningstjänstens 

OMASIVU. Logga in på OMASIVU på adressen www.leiri.fi/omasivu. 

Kontrollera lägrets tidpunkt och kontaktuppgifter på OMASIVU. 

 

AVFÄRD TILL OCH ÅTERRESA FRÅN LÄGRET 

Lägerledarna är på plats dagligen från kl. 8.30 till 16.00.  
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Program ordnas från kl. 09.00 till 16.00. Lägerdagen avslutas kl. 16.00, då man åter-

vänder hem från lägret. 

Barnet kan ta sig till lägret på egen hand eller med en förälder. Observera att lägren 

ordnas på platser där det kanske inte finns en egen parkeringsplats. 

Ange i hälsoenkäten om ditt barn tillåts lämna lägret på egen hand efter lägerda-

gen, eller om barnet hämtas hem av en bekant vuxen. 

Hälsoenkäten fylls i på bokningstjänstens OMASIVU-sida på adressen 

www.leiri.fi/omasivu 

 

KOM IHÅG ATT FYLLA I HÄLSOENKÄTEN! 

Hälsoenkäten fylls i på bokningstjänstens OMASIVU-sida på adressen 

www.leiri.fi/omasivu 

Hälsoenkäten ska fyllas i och sparas senast två (2) veckor innan lägret 

börjar. Hälsoenkäten ska fyllas i även om barnet tidigare har deltagit i ett läger. Häl-

soenkätens data raderas av sekretesskäl efter avslutat läger. 

Om du är sjuk får du inte delta i lägret! Sjukdomen kan överföras till andra lägerdelta-

gare eller personal. Om ett barn insjuknar under lägret informerar vi hemmet och 

barnet ska då hämtas hem från lägret. 

 

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 

Under lägerperioden är lägerdeltagarna försäkrade i fall av olyckor. Olycksfallsförsäk-

ringen utgör lägerdeltagarnas primära försäkring, vilket innebär att Leirikesäs försäk-

ring, i händelse av en olycka eller en skada, täcker de personskador som orsakats. 

Försäkringen täcker inte föremål som skadats på lägret, såsom kläder eller glasögon. 

  

http://www.leiri.fi/omasivu
https://varaus.leiri.fi/#/ownpage
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KONTAKTUPPGIFTER OCH KOMMUNIKATIONEN UNDER LÄGRET 

Barnet får ta med sig sin egen mobiltelefon till lägret. Barnet har inte tillgång till telefo-

nen under programmets gång. I allmänhet får barnet tillgång till telefonen en stund 

varje dag, om så önskas. 

Skicka helst ett text- eller WhatsApp-meddelande till barnet, om barnet behöver nås 

under lägret.  

Lägrets telefonnummer finns på bokningsbekräftelsen. Kontakta lägrets telefonnum-

mer om du vill nå personalen under lägerveckan.  

• Lägrets telefonnummer är endast aktivt under pågående läger från kl. 08.30 till 

16.00. Man kan skicka textmeddelanden till numret. 

Kontoret i Helsingfors svarar på frågor som uppkommer före och efter lägret. Telefon-

numret är (09) 8865 1280 (endast på finska): 

• Helsingforskontorets telefon är öppen måndag till torsdag från kl. 10.00 till 

15.00. 

 

LÄGERFAKTURAN 

Fakturan ska betalas senast på förfallodagen. Avbokningar ska anmälas så snart som 

möjligt till Leirikesäs kontor. 

Om du inte kan betala fakturan senast på förfallodagen, ber vi dig kontakta Leirikesäs 

kontor. Alla står ibland inför ekonomiska utmaningar. Vi har i så gott som samtliga fall 

möjlighet att förhandla fram en mer flexibel betalningstidtabell eller förhandla om en 

betalningsplan.  

 

AVBRUTET LÄGER 

Ibland avbryts barnets läger. Det kan finnas många olika orsaker till att avbryta, till 

exempel: 

https://varaus.leiri.fi/#/ownpage
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• familjen vill ha hem barnet 

• barnet vill själv åka hem från lägret 

• barnet insjuknar under lägret 

• barnet retar eller t.ex. slår andra 

• barnet har med sig rusmedel 

I sådana och andra liknande situationer informeras hemmet och någon anhörig 

bör hämta hem barnet. Om lägret avbryts på grund av de orsaker som beskrivs 

ovan eller liknande orsaker återbetalas lägeravgiften inte.  

 

STIPENDIUM SOM STÖD FÖR LÄGERAVGIFTEN 

Leirikesä beviljar stipendier för erläggande av lägeravgifter till familjer som står inför 

ekonomiska utmaningar.  

Du kan ansöka om stipendium med hjälp av ansökningsformuläret på vår webbplats. 

Ansökan behandlas inom cirka 1–2 veckor från avsändningsdatum, och det beviljade 

stipendiet meddelas per e-post till barnets primära vårdnadshavares e-postadress. 

OBS! Lägerfakturan ska i vilket fall som helst betalas om fakturan förfaller innan stipen-

diet behandlas!  Om en stipendiemottagare redan har hunnit betala sin lägerfaktura 

återbetalar vi den erlagda summan till betalaren, efter självriskavdrag. 

Du kan ansöka om stipendium på adressen www.leiri.fi/stipendi 

 

SOCIALA MEDIER OCH FOTOGRAFERING UNDER LÄGRET   

Under lägren fotograferas och videofilmas barnen främst för användning i Leirikesäs 

sociala medier (Facebook, Instagram, YouTube, etc.). Bilderna kan också användas 

för att marknadsföra framtida läger, till exempel i broschyrer. 

Ange i bokningstjänstens OMASIVU information om barnets fotograferingstillstånd. 

Utöver detta är det bra att i enlighet med det ovannämnda diskutera fotografering 

hemma. 

http://www.leiri.fi/stipendi
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DAGSLÄGRETS PROGRAM 
Under daglägret gör vi utflykter i närområdet, tillreder mat med campingkök, spelar, 

leker, snickrar och pysslar och njuter av lediga dagar i sällskapet av nya vänner! Da-

gen inkluderar naturligtvis också fritid. 

I lägret deltar cirka 25 barn och 3 ledare. Gruppen förblir densamma under hela lägret. 

Alla kompisar finns i samma grupp. Barnen i gruppen är ca 7–10 år gamla. 

 

LÄGRETS PROGRAM OCH TIDTABELL 

Här är en vägledande tidtabell för lägret: 

8.30–9.00 ankomst till lägret 

9.00 lägerdagen inleds 

9.30–11.00 program 

11.00–12.30 lunch: tillredning, måltid och disk 

12.30–14.00 program 

14.00–14.30 mellanmål 

14.30–15.45 program 

15.45–16.00 gemensam avslutning 

16.00 lägret är slut – dags att åka hem! 

 

MÅLTIDER 

Lunchen tillreds dagligen med campingköket. Lägerledaren handleder och överva-

kar matlagningen. Lägerdagen inkluderar också ett mellanmål. 

Om ditt barn följer en specialdiet eller har allergier, ber vi dig vänligen informera oss 

om saken i hälsoenkäten minst två (2) veckor före lägret, så att vi kan ta hänsyn till 

https://varaus.leiri.fi/#/ownpage
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dieten på bästa möjliga sätt. Informera oss i detalj om specialdieten (t.ex. allergisk mot 

färsk eller tillagad tomat). 

 

PACKA MED TILL LÄGRET 

Under lägret vistas vi utomhus så mycket som möjligt, så du bör ha med dig väder- 

och årstidsanpassade utekläder, i vilka du kan springa och leka, men också sitta stilla. 

Packa med tillräckligt med varma kläder. Bra skodon och en mössa ingår också i lä-

gerutrustningen. Inomhus går vi strumpfota eller med inneskor. 

Packa i ryggsäcken med drickflaska, handdesinfektion, näsdukar och byteskläder. På 

de flesta lägerplatser kan man under veckan till exempel förvara regnkläder. Kontrol-

lera saken med lägerpersonalen under den första lägerdagen. 

Under lägerdagarna intar vi våra måltider utomhus, eftersom maten tillreds med cam-

pingkök. Packa också med dig bestick (tallrik i plast, mugg, gaffel och sked) i 

ryggsäcken! Besticken sköljs i lägret, men lönar sig att diskas noggrant hemma. 

 

PACKNINGSTIPS 

Packa för lägret enligt väderprognosen! Packa med dig tillräckligt varma kläder och 

utrustning. 

• Mobiltelefon eller annan elektrisk utrustning medtages på familjens och bar-

nets egen risk. Under lägerförhållanden kan den elektriska utrustningen skadas 

eller tappas bort. Leirikesä ersätter inte skadad egendom. 

• Det lönar sig att märka utrustningen med barnets namn. Det gör det lättare att 

returnera dem. Leirikesä ersätter inte under lägret förlorad eller skadad utrust-

ning. 

Det lönar sig inte att inhandla helt ny utrustning för lägret. Utrustning för åtminstone de 

första lägren kan kanske istället lånas av bekanta, släktingar och grannar. 



 

8   Välkommen till dagsläger! 

Kontrollera efter avslutat läger att all utrustning som packats med också har kommit 

tillbaka hem. 

 

UTRUSTNING 
MÄRK VARJE KLÄDESPLAGG OCH FÖREMÅL MED BARNETS NAMN! 

 

Ryggsäckar och väskor 

 ryggsäck för att bära med sig bytes-
kläder och annan utrustning till läg-
ret och tillbaka. 

 

Kläder 

 väderanpassade ytterkläder och 

bra skodon. Under lägret vistas vi så 

mycket som möjligt utomhus. 

 regnkläder 

 varm långärmad tröja 

 baddräkt och handduk 

 inneskor eller -tossor (strumpor går 

också bra) 

 

Personliga hygienartiklar 

 handdesinfektion för eget bruk 

 näsdukar 

 

Bestick 

 tallrik och mugg i plast 

 gaffel och sked 

 

HITTEGODS 

Om du efter lägret märker att något föremål saknas, ber vi dig utan dröjsmål kontakta 

lägret eller kontoret i Helsingfors per telefon eller e-post. 

Hittegods levereras efter lägret till Suomen Löytötavarapalvelus kontor i Vallgård i 

Helsingfors (www.loytotavara.net eller 0600-41006, 1,98–3,56 €/min+lsa). 

VI SES PÅ LÄGRET! 
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