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Specialsport Camp

Ramme

Målgruppen
• Børn og unge med særlige behov og handicap, fx

• Med udviklingshæmning
• Indenfor autismespektrum
• Med fysiske funktionsnedsættelse

• 7 – 18 år

• 25 pladser

Formål
Campens formål er at være en introduktionsmulighed til sport, særligt for børn der ikke

tidligere har været aktive med sport. Der vil særligt være fokus på at skabe tryghed

omkring børnenes individuelle særlige behov for støtte, gennem afklaringsforløb

sammen med forældrene forud for, og under, campen.

Forankring
Forankring af barnet i en konkret fritidsaktivitet, er derfor en vigtig del af indsatsen før, under og efter

campen. Dette kræver 2 ting:

1. at campen skal være ’en fest’ med gode oplevelser og succesoplevelser for det enkelte barn.

2. praktiske løsninger, som gør det muligt for barnet at blive tilknytte forening og sport også efter at

sommerferieperioden er slut.
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Specialsport Camp

Praktisk
Frivillige
Der vil være plads til 25 børn og unge og ca. 10 + tilstedeværende frivillige. Der ud over vil der være 8-10 trænere og

øvrige frivillige fra de deltagende foreninger.

Indhold
Aktiviteter

ODENSE (uge 26 – 4 dage)

• Dans

• Kørestolsrugby

• Skydning

• Atletik
• Badminton

• Basketball

• Bordtennis

• Svømning

CPH (uge 30 – 4 dage)

• Dans / gymnastik

• Parkour / Skateboard

• E-sport

• Kampsport

• Floorball

• Skydning

• Fægtning

AARHUS (uge 31 – 2 dage)

• Dans

• Kampsport

• Basketball

• Badminton
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Specialsport Camp

Pædagogisk

Struktur og pauser
• oversigtstavle med billeder af børn og voksne

• tydelige afmærkninger til fx ståpladser i forbindelse med træningen m.v.

• brug af TimeTimere og lyd-effekter, for undervisning, pauser og opstart

• visuelle træningsplancher i forbindelse med sportsundervisningen

• mulighed for 1:1 underholdning

• der ud over vil hver enkelt barn have en plan for eget forløb, som vil blive rammesat (fulgt

op på undervejs) af barnets kontaktpersoner.

Barrierenedsættende tiltag / motivations skabere
• Små velkomstpakker hver dag.

• Et indendørs pauserum, hvor der vil være LEGO, tegnesager, hørebøffer, tæpper m.v. tilgængeligt.

• Et udendørs lege areal, Let forplejning formiddage og eftermiddage (egen frokost medbringes).

• Medaljer efter endt camp
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Interviews
Alle tilmeldte børns forældre interviewes forud for campen om børnenes særlige forudsætninger og behov for

rammer i forbindelse med campen, ligesom aktuelle status som aktiv / ikke-aktiv med sport dokumenteres.

Billeder & info-kort

Alle børns billeder lamineres på forhånd og der udarbejdes og printes et ’aktionskort’ for hvert barn med 

følgende informationer:

• navn

• evt. kommunikationsform

• ynglings emner at tale om

• særlige hensyn at tage

• hjælpemidler

• evt. allergier

Specialsport Camp

Forberedelse
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Aftale med LEGO om at etablere et pauserum fyldt med (udlånt) LEGO-materiale, som vil virke 

motivationsskabende for nogle børn, samt beroligende og barrierenedsættende for 

forhåbentlig endnu flere.

Specialsport Camp

LEGO
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FORBEREDELSE

• Børneattest på alle

• Oplæg ved Kis Laursen omkring hjælperrollen for børn med handicap, samt ’tips og tricks’ i relations arbejdet. 

• Ca. 8-10 frivillige uddannes af LEGO legekonsulenter i LEGO-leg i en 2 timers onlinesession i juni måned.

• Alle lader sig teste forud for campen – OGSÅ selv om man er vaccineret.

Specialsport Camp

Forberedelse

• Fysisk meet på campen nogle dage før afholdelsen

ODENSE - torsdag den 24.6.2021 på Rasmus Raskskolen

CPH – søndag den 25.7.2021 på Milestedet

AARHUS – mandag den 2.8.2021 på Søndervangskolen



Basisværktøj

Vores værktøj

• Time-timer

• Markeringsmåtter

• Navne-sedler

• Billeder, tegninger, skilte og 

boardmaker

• Key-hangers
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Roller

• Hvert barn skal have en kontaktfrivillig

• Hver kontaktfrivillig har 2-3 børn, man er kontakt for

• Hvert rum skal have en ‘frivillig vagt’

• Typer af frivillighed:

• Sports-assistent til foreningerne

• Lege og aktivitets-frivillig

• Praktisk-frivillig

• Foto-frivillige

• SO-ME-frivillige

Specialsport Camp

Organisering

Du får

• Fuld forplejning: Morgenmad, snacks, sandwich, eftermiddagsmad

• Kompenseret 125 kroner pr dag (transport og telefon)
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Kommunikation

• Messenger-gruppe til intern frivillig-kommunikation under campen (etableres på IRL mødet før 

campen)

• Intern Frivillig-på-camp Facebook-gruppe (alle frivillige) https://www.facebook.com/groups/204806758187564

• Camp-deltager Facebook-gruppe – kun for ‘SO-ME frivillige’

• Kommunikationsopgaver:

• ALLE - Uploade random billeder / film fra dagen til INTERN facebookgruppe

• ÈN PERSON - Udvælge små klip og snaps fra dagen, til deltager gruppen

• KONTAKT-PERSON – tage imod ‘sine’ børn om morgenen og fortælle om dagen 

ved afhentning

Ansvar

• Alle børn har en key-hanger – som den ansvarlige frivillige har om halsen

• Alle børn har en plan – som helt sikkert afviges.. 

Specialsport Camp

Forventningsafstemning

https://www.facebook.com/groups/204806758187564
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GUSTAV A

Tlf. 52170346

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Bordtennis K-rugby Dans Basket

Atletik Skydning Svømning Fodbold

Særlige hensyn: Autisme

Ynglings-emner: Det finder vi ud af, når vi interviewer..

Allergi: Astma (ingen konsekvens for campen)



SPØRGSMÅL
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