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Det behöver inte nödvändigtvis vara dyrt, tidskrävande eller be-
svärligt att ordna ett vildmarksläger för barn! Ordna till exempel ett 
dagläger eller ett läger med bara en övernattning; skaffa tillräckligt 
många duktiga ledare; dra nytta av befintligt material och lär bar-
nen saker som du själv gillar att syssla med!

På vildmarksläger får barnen tillfälle att pröva på vildmarksliv. Vik-
tiga teman för vildmarkslägren är att lära ut de kunskaper och 
färdigheter som behövs för att röra sig i naturen, allt från oriente-
ring till matlagning och allemansrätten, samt friluftshobbyer såsom 
fiske, jakt och viltvård. Den här handboken hjälper dig att planera 
och genomföra ett läger. Vildmarksläger kan ordnas av bland an-
nat jaktföreningar.

Hur ordnar du ett 
vildmarksläger för barn?
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Det behöver inte vara dyrt att ordna ett läger. Det är 
möjligt att täcka alla kostnader för lägret med delta-
garavgifterna, men du kan också söka olika typer av 
bidrag för lägret från kommunen eller organisationer. 
Du kan även fråga jaktvårdsföreningen om det är möj-
ligt att få ekonomiskt stöd för verksamheten. Gör först 
upp en preliminär budget, så att du vet vilken summa 
du behöver.

Nedan finns ett exempel på hur mycket det kostade att 
ordna ett vildmarksläger för 23 barn i Sibbo storskogs 
nationalpark i augusti 2015. Lägret som ordnades var 
ett dagläger, så man tillbringade inga nätter i terräng-
en. Kostnaderna för lägret i exemplet uppgick till cirka 
2 000 euro, men utan den största utgiftsposten, den 
dagliga busstransporten, var kostnaderna cirka 1 300 
euro. Den här summan kunde ha uppnåtts i sin helhet 
genom att uppbära en högre deltagaravgift för lägret. 

Det är enklast att använda ett bankkonto i föreningens 
namn för att hantera inkomsterna och utgifterna med 
anknytning till lägret.

I korthet kan man konstatera att genom att uppbära 
en deltagaravgift på cirka 55 € kan man ordna ett fem 
dagar långt vildmarksläger för 25 barn utan att orsaka 
några utgifter för arrangören. Observera att alla even-
tuella utgifter för lägret inte har beaktats i exemplet. 
När budgeten görs upp kan det vara nödvändigt att 
reservera medel också för lokalhyror. I exemplet ingår 
inte heller utgifter för marknadsföring av lägret, såsom 
annonser i tidningar. Endast 13 procent av barnen an-
mälde sig emellertid till lägret i exemplet utifrån tradi-
tionella annonser i tidningarna. Största delen hittade 
information om lägret via marknadsföringen i sociala 
medier och annan avgiftsfri marknadsföring (se punkt 
6. Marknadsföring och kommunikation).

UTGIFTER INKOMSTER

deltagaravgift 55€ X 23 1265 €
Busstransport (700 euroa)
Hyra för Trangia stormkök, tält & hammare 275 €
Metspön, krokar, metrevar, bete och flöten 50 €
Brädor och plywood 50 €
Kostnadsersättningar till ledarna 200 €
Mat 520 €
Första hjälpen-väska + annan första hjälpen-utrustning 80 €
Övrig utrustning 150 €
Totala kostnader för lägret 1325 € 

BUDGET
Vilka är kostnaderna?
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Börja planera ett läger i god tid, gärna minst ett år före 
tidpunkten för lägret. Det är en god idé att utse en hu-
vudledare för lägret, som håller i trådarna både under 
planeringen och på själva lägret. Dessutom är det ock-
så bäst att utse andra ansvariga, det vill säga perso-
ner som ansvarar för programmet, marknadsföringen, 
kommunikationen (tar också emot anmälningar), första 
hjälpen och måltiderna. Det behöver inte vara särskilt 
ansträngande att ordna ett läger, bara ansvaret förde-
las på flera personer.

Lägret kan planeras  
till exempel så här:
1. Sommaren 2014 fick man idén och beslöt att ordna 
ett läger i augusti 2015.

2. I juni–september utarbetades ett preliminärt pro-
gram och en budget.

3. Hösten 2014 valde man ut en lägerplats och skaf-
fade nödvändiga tillstånd.

4. Hösten 2014 ansökte man också om bidrag. Bidrag 
kan sökas exempelvis från kommunen, jaktvårdsför-
eningen eller organisationer med anknytning till vild-
markslägrets teman.

5. Före årsskiftet redde man ut hur lägret kunde mark-
nadsföras.  

6. Under vintern finslipades programmet.

7. I februari–maj 2015 säkerställde man att önskade 
gäster kan delta i lägret samt bokade transport och 
lånade utrustning.

8. I februari började man marknadsföra sommarlägret.

9. I mars öppnades anmälan till lägret och man fattade 
beslut om det maximala antalet deltagare.

10. Under våren deltog en del av lägerledarna i en 
första hjälpen-kurs.

11. I maj–juni 2015 fastställdes programmet och man 
skickade ut det första lägerbrevet, som innehöll en fak-
tura på deltagaravgiften.

12. I juni–juli 2015 lades sista handen vid program-
met och man planerade måltiderna och köpte/tillver-
kade nödvändig utrustning för lägret. Cirka en vecka 
före lägrets början skickade man ett andra lägerbrev.

13. Lägret ordnades den första veckan i augusti.

14. I augusti skrevs lägerrapporten och alla lägerdel-
tagare fick ett tackbrev på posten.

Tidtabeller och ansvarsfördelning
Vem gör vad och i vilket skede?
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PROGRAM
Vad kan man göra?
Idéer för 
olika program
Det är inte svårt att hitta på ett lägerprogram, eftersom 
syftet med ett vildmarksläger är att pröva på och bekan-
ta sig med olika vildmarksfärdigheter. Teman som ska 
behandlas på ett vildmarksläger är färdigheter, kunska-
per & utrustning som behövs när man rör sig i naturen, 
olika jakt- och fiskemetoder samt åtgärder med anknyt-
ning till natur- och viltvård. När man har hand om barn 
är det viktigt att komma ihåg att man representerar alla 
jägare och fiskare. Fokusera alltså på att beskriva alla 
naturhobbyer och alla levande varelser i positiva ordalag 
samt betona betydelsen av jakt och fiske på ett håll-
bart sätt. Lär ut endast etisk praxis. För en jägare eller 
fiskare är bytet/fångsten inte det viktigaste.
 
Nedan hittar du olika tips som kan vara till hjälp när 
du utarbetar lägerprogrammet och planerar genom-
förandet.
• Ta med din egen jakthund och berätta vilken nytta 

du har av hunden under jakten! Observera att en del 
barn är rädda för hundar och någon kan vara allergisk. 
Kanske du kan låta hunden ge ett prov på spårning?

• Information och undervisningsmaterial om vilt och ar-
tidentifiering finns på följande webbplatser:
 - www.metsastajaliitto.fi/node/95 (endast på finska) 
 - www.luke.fi/vilt-och-fisk/
 - www.suurpedot.fi (endast på finska)
 - http://riista.fi/sv/publikationer/artkannedoms-
material/  

• Jägarförbundet har publicerat en handbok för ung-
domsverksamheten (Nuorisotoiminnan ABC), med 
tips om aktiviteter för barn och unga. Handboken 
kan laddas ner/köpas här (endast på finska) www.
metsastajaliitto.fi/nuorisotoiminnanabc 

• Uppgiftspaketet för Vildmarkspasset är i första hand 
avsett för lärare, men även andra kan dra nytta av 
paketet. Information om Vildmarkspasset hittar du 
här: www.eraluvat.fi/se/jakt-och-fisketjanster/vild-
markspass.html 

• Tips: Titta igenom uppgifterna så får du en uppfatt-
ning om vilken typ av uppgifter som passar vilken 
åldersgrupp.

• Ur det undervisningspaket i vildmarkshistoria som har 
planerats för vildmarksfaddrarna kan du plocka ut 
lämpliga uppgifter, idéer för genomförande och lekar. 
Undervisningsmaterialet finns på  www.eräkummit.fi 

• På 4H-föreningens webbplats finns färdiga uppgifter 
med anknytning till vildmarksliv, som också kan an-
vändas på vildmarksläger (http://www.4h.fi/tekemis-
ta/maalla-ja-metsassa, endast på finska). 

• Ju fler föremål du har med som barnen får röra vid 
och titta på, desto bättre. Rekvisitan kan användas 
exempelvis för uppgifter längs en aktivitetsbana.
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 - Du kan ta med dig en ”vildmarksryggsäck” eller fis-
kelåda med föremål med anknytning till din hobby. Be 
barnen gissa hur de olika föremålen används. Använd 
föremålen till att beskriva friluftshobbyerna, att förklara 
hur en typisk jaktdag förlöper eller visa hur man klär 
sig med beaktande av väderleken.

 - Horn, pälsar, skinn, skallar, tänder, ben, fällor, slick-
stenar, viltkameror, kartor, GPS-halsband för hundar, 
jaktkläder, späntstickor, visselpipor, uppstoppade djur 
med mera är utmärkta diskussionsstartare. Tänk på 
att en del föremål kan vara farliga för barnen. Om du 
har med dig farliga föremål, fundera på förhand ut 
hur du kan förevisa/hantera dem på ett säkert sätt. 
Vill du att barnen ska få hantera föremålen? Tänk på 
att exempelvis en obehandlad päls kan blir rätt så illa 
tilltygad när tjugo par små händer river i den. 

• Snickra ihop en fågelholk, en foderhäck, en minkfäl-
la, ett metspö eller något annat nyttigt föremål med 
anknytning till vildmarkslivet.

• Ordna en besöksdag så att också lägerdeltagarnas 
familjer får komma med och pröva på lägerliv och 
friluftshobbyer.

• Ha alltid några enkla lekar och spel i bakfickan, så att 
programmet inte blir för tungt eller ifall tidtabellen spå-

rar ur och du snabbt måste hitta på någon aktivitet för 
gruppen. En beprövad idé är att skriva ut artidentifie-
ringskort för ett minnesspel på www.eräpassi.fi och 
ta med till lägret. Om en del av barnen blir uttråkade 
eller kanske äter snabbare än resten av gruppen, kan 
du låta dem spela det informativa minnesspelet.

• En springlek, såsom nata, kan vara en god idé före 
lunch/middag, så att barnen får göra sig av med över-
lopps energi och håller sig lugna under måltiden. Tips 
om utelekar finns i undervisningsmaterialet för vild-
marksfaddrar (www.erakummit.fi) samt på förening-
en Perinneleikit ry:s webbplats (http://perinneleikit.
fi/pihaleikit/, endast på finska).  

• Viltcentralen har producerat en uppgiftsbana som 
är lämplig för barn och unga. Den finns i elektroniskt 
format på riista.fi (http://riista.fi/sv/publikationer/
skolningsmaterial/). 

• På Viltcentralens och Jägarförbundets kontor kan 
man också få låna till exempel informationstavlor och 
annat material som är lämpligt för lägerdeltagarna. 
Fråga personalen vid ditt regionala kontor vad de har 
att erbjuda!

• Se till att det också finns tid för stressfri samvaro och 
diskussion, för att smaka på harsyra och äta blåbär.
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Ett exempel på program för ett fem dagar långt 
vildmarksläger finns i bilagan (bilaga 1). 

Besökare på lägret?
Du behöver inte stå för allt program själv, utan du kan 
också använda dig av den expertis, erfarenhet och ut-
rustning som många föreningar m.m. har att erbjuda. 
Nedan finns en förteckning över aktörer som kan hjälpa 
dig att genomföra ett vildmarksläger.

• Fiskefaddrarna vid Finlands Fritidsfiskares Centra-
lorganisation är frivilliga som har fått utbildning i att 
arbeta med barn. Du kan anlita fiskefaddrarna för att 
lära barnen konsten att meta och annat om fiske. 
Exempelvis har fiskefaddrarna ofta möjlighet låna ut 
tiotals metspön till barnen, så att alla lägerdeltagare 
får pröva på att fiska samtidigt. Det finns fiskefadd-
rar på olika håll i Finland. Ytterligare information om 
fiskefaddrarna finns på www.vapaa-ajankalastaja. fi 
(endast på finska). 

• Fråga din lokala orienteringsklubb om de kan rekom-
mendera någon som kan komma och presentera 
klubben och lära barnen att orientera. Orienterings-
klubbarna har ofta bra kartor och kan eventuellt låna ut 
utrustning. Ytterligare information finns exempelvis på 
Finlands Orienteringsförbunds webbplats (till största 
delen på finska): www.suunnistusliitto.fi 

• Finns det en aktiv Marthaförening i regionen? Fråga 
föreningen om någon har möjlighet att delta och till 
exempel lära barnen tillreda vilt eller plocka svamp. 
Ytterligare information om Marthaverksamheten:  
www.martha.fi

• Naturvård är ett tema som passar utmärkt på ett vild-
marksläger. Fråga ditt regionala vattenvårdsförbund, 
kommunens miljöcentral eller Forststyrelsen om det 

råkar finnas till exempel ett projekt för restaurering av 
lekbottnar för öring i närheten av lägerplatsen, som 
barnen kan delta i.

• Scoutkårerna har mängder av utmärkt friluftsutrust-
ning. De kan kanske låna ut ett halvplutonstält eller 
ett måltidstält med tillhörande bord.

• Under vildmarkslägret kan man också göra en få-
gelexkursion. Ta reda på om någon ornitologisk för-
ening kan rekommendera en person som vill leda en 
fågelexkursion under lägret. Föreningar som hör till 
Birdlife har frivilliga exkursionsfaddrar, som du kan 
bjuda in för att berätta mer om fåglar. Ytterligare in-
formation finns på Birdlifes webbplats (endast på fin-
ska): www.birdlife.fi/retkikummi/retkikummit-yh-
distyksittain.shtml 

•  4H-klubben har mängder av verksamhet med anknyt-
ning till vildmarkshobbyer: viltvård, fiske och att röra 
sig i naturen. Du kan föreslå samarbete exempelvis 
genom att kontakta den person som är skogsansvarig 
i din region. Ytterligare information finns på 4H-för-
eningens webbplats (endast på finska): www.4h.
fi/4h-jarjestona-2/jarjeston-toiminta/4h-metsat/
metsavastaavat

• Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare samt jakt- och 
fiskeövervakare besöker gärna vildmarkslägren för att 
berätta om sitt eget arbete. Jakt- och fiskepersona-
lens kontaktinformation finns under fliken Kontakt-
uppgifter på www.eräluvat.fi.

• Viltcentralens rådgivare deltar också gärna i vild-
marksfaddrarnas verksamhet. Kontaktinformation för 
Viltcentralens personal finns på www.riista.fi

• Bågskytte är en gren som också barn i lågstadieål-
dern kan klara. Du kan be lokala bågskytteklubbar 
om hjälp med att ordna en lektion i bågskytte för lä-
gerdeltagarna.
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Måltidsarrangemang
Lägerdeltagarnas måltider kan ordnas på många sätt. 
Det viktigaste är att se till hygienen och att det finns till-
räckligt mycket mat av olika slag. Hur måltiderna ordnas 
beror i hög grad på om det är fråga om ett dagläger eller 
ett läger med övernattningar, samt om man tillbringar 
hela lägret i terrängen eller om det finns möjlighet att 
äta inomhus. I terrängen måste man vara noga med 
livsmedlens hållbarhet och se till att det finns tillräckligt 
med vatten. Det är viktigt att redan under planeringen 
beakta att en varning för skogsbrand kanske gäller 
under lägret, vilket innebär att det är förbjudet att göra 
upp öppen eld. Glöm inte efterrätterna: under en utflykt 
ska man också få äta något riktigt gott nu och då, så-
som pinnbröd, Trangiaplättar eller glödstekta bananer!

Måltidsservice utifrån
• Anställ scouter som kockar på lägret. Alla scoutkårer 

har någon typ av lägerköksutrustning och medlem-
mar som har erfarenhet av matlagning i terrängen. 
Be dina lokala scoutkårer om en offert för catering för 
vildmarkslägerdeltagarna. Enklast är det att be dem 
inkludera råvarukostnaderna i offerten. Kom också 
ihåg att meddela hur många barn som deltar, hur 
många måltider det är fråga om (morgonmål – lunch 
– mellanmål – middag – kvällsmål beroende på vilken 
typ av läger du ordnar) samt övriga önskemål. 

• Ordnar du ett läger inomhus? Be om en offert för mål-
tidsservice till exempel från en restaurang i närheten. 
Scouterna kanske också är mer än villiga att ställa 
upp och sköta matlagningen i någon vildmarksstuga.

Laga maten själv
• Över öppen eld kan man enkelt tillreda också stora 

mängder mat, särskilt om det finns en färdig eldplats. 
På ett galler kan man värma allt från korv till bröd och 
hamburgare. I en stor gryta är det enkelt att koka upp 
också en större mängd soppa.

• Det är ”säkrare” att laga maten på ett gaskök än över 
öppen eld, eftersom gaskök får användas också med-
an varning för skogsbrand gäller. Ett gaskök kan man 
få låna till exempel av scouterna eller en idrottsfören-
ing, eller från ett naturum, en naturskola eller kom-
munens idrottsverk.

Låt barnen laga maten
• Till och med förstaklassister kan få tillreda enkla mål-

tider i en Trangia, så länge det finns en vuxen som 
övervakar arbetet. Trangian får användas också med-
an varning för skogsbrand gäller.

• Lättast är det att tillreda maten över öppen eld om 
gruppen inte är så stor.

• Ofta är matlagningen i sig en upplevelse för barnen, 
så det här alternativet rekommenderas varmt.

• Exempel på maträtter som barnen själva kan tillreda 
i en Trangia: 
 - olika färdiga pastarätter i påse och soppor 
 - knackkorvssoppa/snålsoppa (ge anvisningar om i 
vilken ordning man kokar upp ingredienserna). För 
små barn är det bra om soppan är enkel utan flera 
olika moment. Med större barn och ungdomar kan 
också koka exempelvis köttfärssoppa, som är mer 
invecklad att tillreda.

 - nudlar
 - risotto 
 - pasta

• Exempel på maträtter som barnen själva kan tillreda 
över öppen eld: 
 - alla livsmedel som kan spetsas på en pinne, såsom 
grillkorv, fisk, bullar, korv med bröd m.m.

 - potatis och andra grönsaker som lindats in i alu-
miniumfolie

Egen matsäck
Om det är fråga om ett dagläger som pågår bara några 
timmar, kan du be barnen ta med en egen matsäck. 
Informera om detta på förhand i ett lägerbrev. Meddela 
också om det finns möjlighet att fylla vattenflaskan eller 
grilla korv på lägerplatsen.
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SKÅDEPLATSEN
Var ordnas lägret?
Ett läger kan ordnas helt och hållet i terrängen eller så 
att man tillbringar nätterna inomhus. Hjälp med arran-
gemangen om du ordnar ett läger på statlig mark finns 
på www.utinaturen.fi/sv/ordnalager. På kommunens 
webbplats kan du också hitta information om du vill an-
vända kommunal mark. Om jakt- eller fiskeföreningen 
har en egen stuga kanske du kan ordna lägret där?

Saker att fundera på när du väljer lägerplats: hur my-
cket får platsen kosta, går det att transportera läger-
deltagare och utrustning, finns det vatten, hur många 
toaletter behövs, finns det möjlighet att göra upp eld, 
vilka aktiviteter har du planerat och hur mycket/vilken 
typ av utrymme behövs för aktiviteterna?

Om budgeten för lägret är flexibel kan lägerdeltagarna 
transporteras med buss till exempel till en skjutbana, en 
jaktstuga, stranden, ett fågeltorn, en viltåker, en utfo-
dringsplats eller någon annan plats där de får bekanta 
sig med naturen.
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SÄKERHET
Beredd på det värsta
På ett läger ska det finnas tillräckligt många ledare i 
relation till antalet deltagare. En bra tumregel är att det 
ska finnas minst en vuxen person för varje påbörjat ti-
otal barn. Med andra ord behövs det minst två vuxna 
för 11–20 barn.

Bekanta dig alltid med lägerplatsen på förhand och 
fundera ut vilka farliga situationer som kan uppkomma. 
Gör en separat säkerhetsplan för varje lägerdag, så 
att du kan beakta eventuella risker med anknytning till 
dagens aktiviteter (en blankett finns som bilaga). Fun-
dera på om något enskilt ställe utgör en så stor risk 
att det är skäl att förbjuda barnen att gå dit. Finns det 
till exempel branter, hala klippor, stränder, getingbon, 
byggnader som kan rasa in eller andra farliga ställen 
på lägerplatsen, dit barnen åtminstone inte får gå en-
samma? Informera barnen om dessa ställen den första 
lägerdagen eller på morgonen en viss lägerdag, och 
berätta varför de är farliga.

Årstiden ska naturligtvis beaktas när man gör upp sä-
kerhetsplanen. På sommaren hör bland annat solsting 
och svår solbränna till riskerna, så det är viktigt att lägga 
solhatt, vattenflaska och solkräm till listan på utrustning 
som skickas till barnen. På vintern måste du se till att alla 
är torra och varma, och på förhand fundera ut vad du ska 
göra om någon till exempel faller genom isen på en sjö.

Om det finns möjlighet att bada på lägerplatsen är 
det en god idé att redan på anmälningsblanketten be 
föräldrarna bedöma sitt barns simkunnighet. Då är det 

lättare att hålla ett öga på de barn som eventuellt inte 
är så duktiga simmare. Ett sätt att öka säkerheten är 
att låta barnen välja ett ”badpar”. Under simturen har 
barnen i uppgift att hela tiden hålla sitt par under upp-
sikt. Om någon försvinner, ska badparet omedelbart 
larma ledaren. Ledarens vakande öga kan inte nå alla 
hela tiden, men simturen blir tryggare om barnen själva 
har instruerats att hålla ett öga på varandra.

På anmälningsblanketten ska också finnas en punkt där 
föräldrarna kan fylla i information om sitt barns eventu-
ella sjukdomar och mediciner samt om allergier (inte 
enbart matallergier), så att ledarna kan bereda sig på 
barn som är allergiska mot hundar eller getingstick, eller 
kan informera akutvårdspersonalen om ett barns under-
liggande sjukdomar om någon råkar ut för en olycka.
 
Red på förhand ut hur du kan larma hjälp till läger-
platsen i fall av en olyckshändelse:
• Vilken adress ger du om du behöver en ambulans 

till platsen?
• Var finns närmaste hälsovårdscentral eller läkarcen-

tral som har jour, dit du snabbt kan transportera ett 
barn som har skadat sig eller insjuknat? Med tanke 
på säkerheten och möjligheten att snabbt komma till 
en läkare är det bra om minst en av ledarna på lägret 
har tillgång till bil (och/eller vid behov båt).

• Fungerar mobiltelefonen ordentligt på lägerplatsen? 
Om lägerplatsen ligger i ett område med radioskugga, 
där vanliga mobiltelefoner inte fungerar som de ska, 
ska du fundera ut hur du vid behov kan larma hjälp.



11ABC för vildmarksläger

Ha alltid med dig en första hjälpen-väska och se till 
att åtminstone en del av ledarna på lägret vet hur man 
ger första hjälpen. I första hjälpen-väskan ska det fin-
nas följande utrustning: 
• förbandsmaterial (olika stora plåster, kompresser, 

elastiska bindor, hudtejp och mitellor), rengörings-
material (sårservetter/desinfektionsmedel, räddnings-
mask), 

• förnödenheter för att sköta brännskador (skyddsför-
band, sårförband, brännskadegel) samt 

• räddningsfilt som hjälper till att hålla värmen
• I väskan kan också finnas fästingplockare, kortison-

tabletter mot bett och stick (”kyypakkaus”) och kyl-
kompress för engångsbruk. 

Om lägerdeltagarna får använd kniv, yxa eller andra 
verktyg, informera dem mycket exakt och noggrant 
om hur man använder verktygen på ett säkert sätt. 
Gå igenom hur man håller verktygen och arbetar sä-
kert med dem. Instruera barnen att använda verktygen 
på tryggt avstånd från de övriga. Betona att det inte är 
fråga om leksaker och att barnen inte får använda kniv 
eller yxa utan en vuxen persons tillstånd eller tillsyn.

Ett vildmarksläger är en lämplig plats att öva sig på att 
göra upp eld, laga mat vid lägerelden eller sitta runt 
den och diskutera. Man ska alltid handskas försiktig 
med elden, så planera på förhand ett säkert underlag 
på eldplatsen och se till att det finns utrustning för 
förstahandssläckning (t.ex. en hink vatten). Man kan 
också öva på att göra upp eld genom att tälja spänts-
tickor och bygga upp olika varianter av brasor utan att 

tända dem. Lär också barnen hur man ser till att elden 
inte fortsätter att pyra.

Ta med en lista på vårdnadshavarnas kontaktinfor-
mation till lägret, så att du kan kontakta dem vid behov.

Instruktioner för olyckshändelser 
och nödsituationer samt efter dessa

1. Bedöm situationen

2. Förhindra att ytterligare olyckor sker

3. Ge första hjälpen

4. Larma hjälp vid behov

5. Hantera situationen tills hjälpen har anlänt

6. Informera minderårigas vårdnadshavare om situ-
ationen
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Marknadsföring och kommunikation
För att få deltagare till ett vildmarksläger måste du 
marknadsföra lägret. Du kan göra reklam för lägret 
elektroniskt eller traditionellt med tidningsannonser el-
ler affischer. ”Djungeltelegrafen” kan också med fördel 
användas till att sprida information om lägret. 

Du kan köpa en annonsplats i lokaltidningen. Beroen-
de på tidningen och annonsens storlek är kostnaden 
cirka 50–300 euro. Det lönar sig också att fråga om 
tidningen vill göra en hel artikel om planeringen av lä-
gret och det kommande evenemanget. Du kan sätta 
upp affischer på anslagstavlorna i affärer, idrottshallar 
eller skolor, men kom ihåg att be om lov att sätta upp 
affischerna. Kontakta skolorna direkt via rektorn genom 
att skicka ut ett informationsbrev om lägret. Nästan alla 
skolor använder någon typ av system avsett för kom-
munikation mellan hemmet och skolan, såsom Wilma 
eller Helmi. Via de här systemen skickas ofta ut också 
meddelanden om sommarläger för barn. 

Marknadsföring i sociala medier är avgiftsfri, och till exem-
pel på Facebook kan information spridas mycket effektivt 
på en kort tid. Det här kräver emellertid vissa kunskaper 
om ”reglerna” i sociala medier. Du kan exempelvis skapa 
ett evenemang för lägret och dela länken på de lokala 
skolornas Facebook-sida. Det går också bra att använda 
Twitter och Instagram om du kommer ihåg att lägga till 
bra och lämpliga hashtaggar (#). Fundera på om det är 
nödvändigt att skapa egna konton för lägret på Twitter 
och Instagram, eller om det räcker med att använda ditt 
eget konto i marknadsföringen. Använd också lämpliga 
webbplatser: lägg ut information om lägret på förenin-
gens egen webbplats samt exempelvis på kommunens 
eller lokaltidningens sida med tips om aktiviteter. 

I många kommuner publiceras samlad information om 
de sommarläger för barn som erbjuds. Försök få med 
vildmarkslägret i ett sådant meddelande. I vissa kom-
muner delas informationen ut till alla familjer med barn 
i skolåldern, i andra läggs informationen ut på kommu-
nens webbplats. Ta reda på hur man gör i din hemkom-
mun. Ofta ska informationen om lägren lämnas till den 
person som ansvarar för kommunens ungdomsärenden 
(ungdomsmyndigheten) eller till idrottsverket.

I figuren nedan visas var barnen som deltog i lägret i 
vårt exempel och deras vårdnadshavare har fått infor-
mation om lägret.

Man kan anmäla sig till lägret till exempel per telefon eller 
e-post. Det finns också praktiska webbplatser där du 
kan skapa en anmälningsblankett och där svaren sam-
las in och sammanställs i en tabell. Google forms är ett 
exempel på en sådan service. För att använda Google 
forms krävs dock ett aktivt gmail-konto. Bland bilagorna 
finns ett exempel på en anmälningsblankett (bilaga 2).

När du har fått ett lämpligt antal anmälningar till lägret 
är det dags att skicka ett lägerbrev. Brevet kan skickas 
elektroniskt eller per post. Brevet innehåller ytterligare 
information om lägret, kontaktinformation till lägerle-
darna samt anvisningar för hur man betalar deltaga-
ravgiften. Cirka 1–2 veckor innan lägret börjar är det 
bra att skicka ett andra lägerbrev, där du går igenom 
vilken utrustning barnen behöver, hur deltagarna tar sig 
till lägret och lägerprogrammet. 

Under lägret kan du be lokaltidningen eller -radion be-
söka lägret. 

Efter lägret kan du skicka en liten rapport om hur lägret 
förlöpte eller kanske en gruppbild på deltagarna som 
ett tackbrev per e-post till alla deltagare och deras fö-
räldrar. Berätta också om lägret på föreningens web-
bplats och i årsrapporten.

Bland bilagorna hittar du exempel på ett lägerbrev och 
en enkel lägerannons (bilaga 3 och 4).
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Tips angående verksamhet  
med barn och unga
• Var lugn, tydlig och konsekvent. 
• Planera på förhand.
• Låt barnen göra saker själva. 
• ”Tala mindre, visa mer”, det vill säga konkretisera och 

ge exempel.
• Beakta varje barn som en individ. Låt inte starka per-

sonligheter dominera situationen. 
• Uppmuntra till samarbete.
• Uppmuntra till frågor, funderingar och diskussion.
• Ge rejält med positiv respons.
• Ingrip i diskriminering och mobbning. 
• Om gruppen blir alltför bullersam kan du försöka lug-

na situationen genom att tala med låg och tyst röst.
• Tilltala barn och unga som deras åldersnivå kräver. 

Bered dig på att förklara saker och ting grundligt och 
upprepa vid behov. Se till att alla förstår anvisningarna.

• Var försiktig med ironiska och sarkastiska vitsar. Alla 
barn och unga förstår inte skillnaden mellan ironi och 
allvar.

• Motivera! Berätta till vad och varför en viss kunskap/
färdighet/metod behövs. Motivation är nyckeln till lä-
randet.

• Sörj för säkerheten! Fundera på förhand ut vilka ris-
ker och farliga situationer det finns och hur man kan 
undvika dessa.

• Anteckna programmets tidtabell. Försök hålla dig till 
tidtabellen, men kom ihåg att det ibland är mer pro-
duktivt att fortsätta med en spontan diskussion än att 
slaviskt följa programmet. 

Information om hur barn och unga normalt uppför 
sig i en viss ålder finns på Mannerheims barnskydds-
förbunds webbplats: www.mll.fi/se/barnets-till-
vaxt-och-utveckling
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Blanketter och bilagor
En vildmarksfadder skickar alla blanketter till Forststyrelsens 
jakt- och fiskeplanerare, helst per e-post (madeleine.nyman@metsa.fi).

• En verksamhetsrapport ska alltid fyllas i när en person har verkat som vildmarksfadder. Vildmarksrådgivaren sam-
manställer verksamhetsrapporten och vidarebefordrar den till Forststyrelsen.

• I samband med skolbesök kan man be läraren fylla i blanketten Lärarens respons.
• En säkerhetsplan utarbetas för ett läger eller en klubb och den ansvariga personen har planen med sig.




