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Vilde Vulkaner koloni med Filippa 

Filippa har i mange år taget afsted på koloni til Vilde Vulkaner. Vilde vulkaner er en musik festival 

for børn og unge. Der optræder hvert år store musik kunstnere på en scene placeret på 

campingpladsen. Herudover bidrager vi også selv med seje optrædende børn fra klubben. Se evt. 

hjemmesiden for årets store kunstnere: www.vildevulkaner.dk. 

Vi vil i dette dokument give jer et overblik over kolonien og dens mange faciliteter, som der kan 

opleves på de 4 dage vi er afsted.  

 

Praktisk info: 

Vilde Vulkaner er placeret ved Vordingborgs 

gamle kaserne og svømmehal. På kolonien er 

der plads til 40 blandede 3-4-5-6 klasser 

piger/drenge. Vi er altid 3 medarbejdere af 

sted, primært faste medarbejdere og dernæst 

vikarer, som tidligere har været tilknyttet 

klubben.  

 

Vi tager hvert år toget fra København til Vordingborg om tirsdagen, og er hjemme igen fredag 

eftermiddag, med trætte og glade børn.  

Hvert år kører en voksen i klubbens ene bus med 8 medlemmer (arbejdsgruppen). De to andre 

voksne tager den resterende børnegruppe med i toget (Hovedbanegården/Vordingborg). 

Bussen skal pakkes med så meget som muligt (telte, borde, bænke og bagage). De 8 børn der kører 

med i bussen, har til opgave at hjælpe den voksne med at sætte telte op, inden de andre 

ankommer fra toget.  

Klubben tilbyder telte til overnatning, samt pavillioner, borde og bænke. Der er 6 stk. 6 personers 

telte og et 5 personers telt. Personalet sover i eget telt. 

 

 

http://www.vildevulkaner.dk/
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Læring under kolonien: 

Når vi er på vilde vulkaner arbejder vi med at styrke det enkelte medlems sociale & personlige 

kompetencer, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber og konflikthåndtering, samt 

medlemmernes indbyrdes relationer, på tværs af køn, alder og klasse. Den enkelte skal kunne tage 

et medansvar for den gruppe man er en del af, ved at være aktiv og deltagende i gruppen.  

Herudover arbejder vi med at medlemmerne tilegner sig praktiske færdigheder, der er vigtige i det 

daglige og forbereder barnet på fremtiden. Eks. Hygiejne, madlavning, oprydning, rengøring osv.  

Medlemmerne opdeles i mad- og arbejdsgrupper. Dette indebærer afhentning af mad, samt 

aflevering af rester. Vi gennemgår på første dag en minimumsstandard for oprydning, rengøring 

og personlig hygiejne. Dette indebærer bl.a. håndvask inden måltider og efter toiletbesøg, private 

ejendele, skraldespand tømmes efter behov, orden i eget telt mv. 

 

Primærvoksen: 

Alle børn får på kolonien tilknyttet en primærvoksen, mellem de fastansatte voksen der er skal med på 

turen. Primærvoksen-rollen bliver fordelt på telte og ikke årgange. Den primærvoksnes opgaver er bl.a. at 

sørge for det enkelte barn trives under kolonien.  

 

Faciliteter: 

Campingområdet er opdelt efter farver. Der er hertil områder med 

scene, madboder, cirkus, boder og tivoli. Herudover er der toiletvogne 

fordelt på pladsen og badefaciliteter (gratis) ved svømmehallen. Der er 

desuden 10-15 min gåafstand til Vordingborg by med diverse 

indkøbsmuligheder. Se evt. hjemmesiden for mere information om 

campingområdet: www.vildevulkaner.dk. 

 

 

 

 

http://www.vildevulkaner.dk/
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Sove faciliteter: 

Alle på denne koloni sover i telte. Inden koloniens start får medlemmerne lov til at ønske hvem de kunne 

tænke sig at sove sammen med, herefter bliver de placeret i teltgrupper. I hvert telt sover 5-6 børn. Hvert 

telt er knyttet til en primær pædagog, som har det primære ansvar for, at alle i teltet trives under kolonien.  

Som udgangspunkt skal alle være tilbage i teltet kl.21:30. Herefter gøres der klar til natten, og alle skal være 

i deres respektive telt kl.22. Der laves undtagelser ift. koncerter, der evt. slutter senere. Dette aftales dog 

på dagen. 

 

Medlemsmøder hver dag: 

Der holdes hver dag medlemsmøder for alle medlemmer og voksne morgen, middag og aften. Her 

bliver der fortalt dagens program, samt italesat hvilke ønsker børnene har for dagen er. Til hvert 

møde  

 

Optrædende: 

Filippa stiller hvert år op med et antal seje børn, som 

har lyst til at optræde på den store scene på 

festivalpladsen. Børnene laver indbyrdes aftaler med 

Thomas (Voksen på klubben), om evt. optræden på 

kolonien. I ugerne op til kolonien får børnene 

mulighed for at øve i klubbens musiklokale. Her bliver 

de også sat ind i proceduren om, hvordan det hele 

kommer til at forløbe sig på den store dag.  
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Måltider: 

Alle måltider er inklusiv på kolonien. Hver dag bliver alle børn vækket af 

deres primærpædagoger kl. 8,00. Morgenmadsholdet skal her afhente 

morgenmaden kl.8:30. hvor vi spiser sammen i lejeren. Iht. Frokost, skal man 

på afrejsedage selv sørge dette måltid. Frokostholdet skal afhente frokost 

kl.11:30. Der er frokost kl.12:00, hvor alle igen skal være samlet i lejren. 

Aftensmaden spiser vi tirsdag sammen i madområdet. De andre dage skal 

aftenmadsholdet afhente aftensmad kl.17:30. Alle skal være samlet i lejren 

kl.18:00. Hvor vi også her spiser samlet.  

 

Lommepenge: 

Vi anbefaler, at alle har min. 200kr. med. Dog er det op til forældrene at vurdere beløbet. Vi 

tilbyder ikke lommepengebank på Vilde Vulkaner, og man har derfor selv ansvar for sine værdier 

 

Mobiltelefoner o.l.: 

Alle må have deres telefoner, tablets o.l. med. Dog er dette på eget ansvar.  

 

Nærmere information: 

Der udsendes information i maj. Herunder vil alle praktiske informationer være nævnt (pakkeliste, 

kontaktseddel, sovefordeling osv.). Da vi tidligst kan købe togbilletter i slut maj, vil der blive udsendt 

togdetaljer primo juni. 

 

 


