Kolonier på Tempeltræet
På Tempeltræet elsker vi
kolonier, hytteture og shelterture. For nogle børn er
disse ture deres første koloni/hyttetur og for andre
er det måske første gang
barnet skal sove væk
hjemmefra. Uanset hvilket
erfaringsgrundlag barnet
har, er Tempeltræets pædagoger uddannet til at give alle børn en god kolonioplevelse.
Vi er naturligvis klar over,
at børn, der ikke tidligere
har prøvet at være afsted,
eller som måske har dårlige
oplevelser fra tidligere hytteture eller kolonier, kan
have brug for ekstra opmærksomhed fra de voksne
på kolonien. Hvis I oplever
at det gælder jeres barn,
så tøv ikke med at kontakte en af de voksne der skal
med på kolonien.
For alle der deltager på koloni gælder det, at det er
os der kontakter jer når vi
er afsted. Vi har valgt at
det skal være sådan på vores kolonier, da vi af erfaring ved, at det kan skabe
uro og hjemve i børnegruppen hvis forældre pludselig
ringer op til barnet for at
høre om deres barn har det
godt.
Derfor er den aftale man
som voksen indgår med
Tempeltræet når man sender sit barn afsted på koloni, hyttetur eller sheltertur,
at VI ringer til jer hvis jeres
barn ikke trives og vi mener at barnet vil have bedst
af at blive hentet.
Ofte er det sådan at børnene ringer hjem for at sige
godnat eller for at fortælle
om dagens oplevelser.

Når det sker er det fordi vi
sammen med børnene på
kolonien har aftalt at det er
i orden og fordi børnene,
når det er dem der ringer
op, vil være klar på samtalen. På den måde kan vi
minimere hjemve og fremme trivsel for alle børn på
kolonien.
Shelterture
På Tempeltræet får alle 4.
klasser mulighed for at
komme på sheltertur med
Tempeltræet.
Shelterturene foregår i en
nærliggende skov, hvor vi
overnatter i et shelter. Vi
tager afsted efter skole fredag eftermiddag og er tilbage lørdag ved 10.00 tiden.
På shelterturene er det relationer og hygge der er i
fokus, og indholdet på turen vil være forskelligt alt
efter årstiden.

Skikoloni
Tempeltræet har hvert år de
sidste 14 år afholdt skikoloni
i Sôlden i Østrig. Vi deler bus
og Gasthaus med vores naboklub ”Fortet”. Det betyder
at vi ikke behøver at dele
bus med andre rejsende og
at vi stort set er de eneste
på det hotel vi bor på.
Fordi vi er de eneste på hotellet kan vi være med til at
bestemme hvad vi ønsker at
spise, og vi behøver ikke at
tage overdreven hensyn til
andre hotelgæster. Kolonien
er for 5., 6. og 7. klasser.
Der er plads til 20 børn og 2
voksne på denne koloni.

Klub Fortet deltager med cirka lige så mange.
Vi tager afsted sidste fredag
inden vinterferien kl. 19 fra
Tempeltræet og vi er fremme ved vores hotel omkring
frokost dagen efter. Vores
hotel ligger i en lille bitte naboby til Sölden.

Om vinteren handler det
om at opleve naturen dækket af sne og frost og vi
hygger omkring bålet. Om
foråret nyder vi de længere
aftner med gåture i skoven, snittekursus, m.m.
Fælles for alle shelterture
ne, at al mad vi spiser på
turen bliver tilberedt over
bål.
Tempeltræet har både soveposer og liggeunderlag,
som man kan låne, hvis
man ikke selv har.

Når alle har spist går vi i
skishoppen hvor vi henter
ski, støvler og hjelme. Resten af dagen står på indkvartering, hygge og en lille
gåtur i den lille by vi bor i.
Den første dag på pisterne
deler vi børnene i grupper
efter niveau, for at opnå at
alle bliver udfordret på eget
niveau og ikke oplever at blive presset over evne. Alle
hold mødes til frokost i terrænet, hvor det er muligt at
skifte hold, hvis man oplever
at være indplaceret forkert.

Det er pædagogerne fra
Tempeltræet og Fortet der
fungerer som skilærere, dog
er der professionelle skilærere (og pædagoger) til de
børn der aldrig har stået på
ski før.
Alle voksne der deltager i
skikoloni er dygtige skiløbere
og er uddannet i at køre med
grupper og i sikkerhed på
fjeldet.
Sverigeskoloni

Sverigeskolonien er en koloni, hvor der er god tid til de
enkelte børn. Dagene er pakket med aktiviteter og ture,
så ingen kommer til at kede
sig. Børnene står sammen
med de voksne for alle praktiske gøremål, og er således
med til at lave mad og rydde
op.

Hytteture for 6. klasser
Hvert år er der en weekendtur for 6. klasser. Det er en
tur hvor vi tager til Frederiksberg Kommunes koloni
”Lumsås”.
På hytteturen vil børnene
være med til at planlægge
hvad der skal være af aktiviteter og børnene vil være
med til at lave mad. Hytteturen er for alle 6.klasser
der går på Tempeltræet.

Der er plads til 30 børn og 6
voksne på kolonien.
VIldeVulkaner koloni
Hver år i den første uge af
sommerferien tager Tempeltræet på musikfestivalen Vilde Vulkaner.
Tivolitur og overnatnig
på Tempeltræet
Alle 5. klasser inviteres på
skift en tivolitur med efterfølgende overnatning af
Tempeltræet. Vi tager i Tivoli efter skole og slutter
dagen af med middag, film
og overnatning på Tempeltræet.

Kolonier, overnatning, hytte– og shelterture

Hver år i efterårsferien, fra
tirsdag til fredag tager Tempeltræet på koloni i Sverige.
Her lejer vi en skøn ødegård
med skov, sø, tennisbaner
og boldbaner. Vi medbringer
selv mountainbikes, bolde,
badekåber (til vinterbadning), spil og aktivitetsmaterialer.

Det er en festival for børn i
alderen 6-15 år fra hele landet, og ca. 12.000 børn og
pædagoger deltager. Vilde
Vulkaner festivalen er en
slags Roskildefestival for
børn, det vil sige at vi sover
i telte, sidder på græsset
når vi spiser og hører den
nyeste musik. Udover musikscenen er der tivoli,
skateboardbane og svømmehal. Vi kører i bus fra
tempeltræet til Vordingborg.
Der er plads til 70 børn og 6
voksne på kolonien.

