
 

BØRNEPASSERE 
 

PÅ FEMØ 
 
Til dig der er så heldig at skulle være børne-igangsætter på Femø i 
år - velkommen til. 
 
Vi har årene igennem samlet erfaringer/gode råd og forventninger til det at 
passe børn på Femø.  
 
Vi formidler her de rammer og krav, der er til det at være børnepasser – 
både fra sekretariatet og på baggrund af erfaringer fra tidligere 
børnepassere. Det kan virke lidt stramt, men det er lettere at gå i gang, når 
der er formuleret krav og forventninger. 
 

1. Ugeteamet er din “arbejdsgiver”. Der skal løbende videregives 
information til børnepasserne, derfor skal børnepassergruppen være 
med til ugeteamets praktiske møder, så vidt det overhovedet er 
muligt. Her kan vi få klarlagt, hvad der er af planer/ønsker fra begge 
sider. 

 
2. Børnepasserne er ansvarlige for børneteltet og pasningen, dvs. for 

kontakten til børn og mødre samt for rammerne i pasningen i den 
pågældende uge. 

 
3. Hvis man ikke har været på Femø før, er det en rigtig god ide at 

udnytte den uge, man som børnepasser får til aktivistpris, før 
børneugen, så man har en ide om, hvad lejren rummer af muligheder, 
rutiner og udfordringer.  

 
4. Din ”arbejdstid” som børnepasser er fast, fra 10-13 og fra 15-17, med 

mindre der er klare aftaler om andet. 
 

HUSK AT: 
• du har FRI uden for arbejdstid 
• du kan sende børnene tilbage til deres mødre, hvis du vurderer 

at barnet er træt og uoplagt på grund af sygdom eller mangel på 
søvn. 

• det er OK at afvise børnene i din fritid.  
 

5. Børnepassergruppen er ansvarlige for at informere mødrene om de 
betingelser der stilles i børnegruppen, hvilke planer der er for ugen 
osv. Det godt at gøre dette ved det første møde, søndag formiddag. 

 
HUSK at aftale evt. kørselsplaner med den lastbilansvarlige. 

 



 

6. Hvis en af jer vil have en halv fridag i løbet af ugen, skal dette aftales 
med ugeteamet og mødrene. Skulle det pga. et sådant arrangement 
være nødvendigt at dække ind med en anden kvinde på lejren, er det 
jer selv, der er ansvarlige for at finde en kvinde, som kan varetage 
opgaven. 

 
7. Tilmeldingen er naturligvis bindende og skulle du blive forhindret, skal 

vi vide det i så god tid som overhovedet muligt. Børn, du selv 
medbringer, skal du betales fuld børnepris for. Herudover gælder de 
samme regler som beskrevet i pjecen. 

 
Nu til hvad der gerne skal ske før din børnepasseruge. Her er 
ligeledes mulighed for ændringer. 
 

1. Børnepassere skal helst have kontakt med hinanden inden lejren 
starter. Det kan være en god ide at have talt sammen, blandt andet 
om, hvad I hver især kunne tænke jer at lave med børnene på ugen. 
Der afholdes et aktivistmøde i løbet af for-sommeren, hvor I kan møde 
hinanden og planlægge årets uge. 

 
2. Det kan være umuligt at gennemføre en planlagt aktivitet, da vejret 

har stor indflydelse, så husk en “nødplan”. På lejren findes der noget 
materiale til børneaktiviteter samt en mappe med gode ideer til 
aktiviteter. 

 
Forslag til aktiviteter for børn på Femølejren. 
Badning (altid i følge med voksne, med mindre andet er aftalt med 
mødrene) 
Boldspil 
En tur på øens boldbane 
Tegning/maling på papir/sten 
Spil og sanglege 
Ture rundt på øen – til andre strande, minigolfbanen, kroen eller havnen. 
(Skal I køres, skal det aftales med lastbilansvarlig) 
Skattejagt 
Forberede show/optræden til fællesmøderne. 
Emneuge, f. eks indianeruge, naturuge el. lign. 
Temafest – f.eks. poolparty/diskoaften for børn og voksne 
Ansigtsmaling 
 
Mulighederne er mange, brug fantasien og brug endelig den gode 
mappe, der er på lejren - der er masser af ideer og udførlige 
beskrivelser af aktiviteter 
 

God arbejdslyst 
 



 

Den anden / de andre børnepassere på din uge er 
 
Navn______________________________  
 
Adresse____________________________ 
 
Telefon_____________________________ 
 
 
Den ansvarlige for børnepasningen på din uge er 
 
Navn_______________________________ 
 
Adresse_____________________________ 
 
Telefon______________________________ 
 
 
Denne person kan kontaktes, hvis du har spørgsmål og vil være på 
lejren i din uge: 
 
Tina Juul Rasmussen: 2876 56754 
 3860 9830 
 tina-juul-rasmussen@mail.dk 
 


