
Vi ställer inte in! Vi anpassar 
och tillgängliggör!

sommarlägerDigitalt
KOSTNADSFRITT! 

13-19 juli 2020
Från 13 år. Anmäl dig senast 3 juli.



Du är hemma men deltar tillsammans 
med andra med hjälp av datorn! Du kom-
mer få kontakt med många kunniga aktivi-
tetsledare och träffa andra deltagare från 
hela Sverige!

I samarbete med Funkibator i Växjö kom-
mer många spännande aktiviteter erbju-
das kostnadsfritt under lägerveckan! 

 Spel
 Musik
 Illustration
 Foto
 Design
 Djur och natur
 Böcker och berättelser
 Skattjakter
 Frågesporter
 Lära känna varandra

 Fika ihop
 Spännande gäster
 Roliga korta utbildningar

Du kommer själv få arbeta och vara delak-
tig under flera av aktiviteterna!

Teknik och digitala platser:
Zoom, e-post, mobiltelefon, sms, webben, 
Youtube, Facebook, sidor på nätet där 
man deltar tillsammans.

Anmäl dig på rbu.se senast den 3 juli.

Vi erbjuder dig som är från 13 år att kostnadsfritt delta på RBUs  
digitala läger! Det här arrangeras under sommaren 2020 och är ett 
spännande och nytt alternativt till våra vanliga fysiska läger.

Bilder från sommarlägret i Växjö 2019
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Program –Lägret kommer pågå i fyra da-
gar men du ska inledningsvis boka in hela 
veckan. Så snart det skett en gruppindel-
ning så kommer du få information om vilka 
dagar som blir dina lägerdagar. Vi presen-
terar ett exempelprogram över lägrets 
upplägg. 

Teknik - Då det är ett digitalt läger är det 
viktigt med tekniken. Du kommer behöva 
använda olika sidor på Internet och pro-
gram. Du behöver ha en dator, mobiltelefon 
och e-postadress. Du kommer få en tek-
nisk specifikation innan lägret, så att du kan 
installera och testa teknik samt registrera 
konton.

Aktiviteter – Lägret består av aktivitetspass 
som pågår under 30-60 minuter. Här får du 
ta del av något intressant, träffa en inbju-
den gäst, arbeta med andra personer, själv 
producera något du får skicka till de andra 
eller presentera för gruppen. 

Ämnen – Vi kommer arbeta med ämnen 
inom media, spel, teknik, djur, livskunskap, 
kompisar, relationer. Vi kommer också ha 
sociala träffar där vi lär känna varandra och 
där vi exempelvis fikar eller äter middag 
ihop.

Anpassning – Aktiviteterna har en bredd 
som gör det möjligt att anpassa efter allas 
olika förmågor. Genom anmälningsenkäten 
kommer vi lära känna dig lite bättre och på 
så sätt kunna se till att aktiviteterna fung-
erar så bra som möjligt. Dock behöver alla 
ha en fungerande teknik enligt en teknisk 
specifikation som skickas ut.

Anmäl dig via rbu.se

Lägerinformation
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PROGRAM PROGRAM

Lägerdag 3
 10:00-11:30  Förmiddagsaktiviteter
 11:30-13:00  Lunch
 13:00-14:30  Eftermiddagsaktiviteter
 14:30-15:00  Rast
 15:00-16:30  forts. eftermiddagsaktiviteter

Lägerdag 4
 10:00-11:30  Förmiddagsaktiviteter
 11:30-13:00  Lunch
 13:00-14:30  Eftermiddagsaktiviteter
 14:30-15:00  Rast
 15:00-16:30  Avslutning, utvärdering

Veckan då RBU kommer ha ett eller flera digitala läger är 13-19 juli. 
Varje läger kommer pågå i fyra dagar. Du behöver först reservera alla 
veckans dagar, men så snart gruppindelningen är klar så kommer du 
få veta vilka dina fyra lägerdagar blir.

Här nedan följer ett exempelprogram över lägrets fyra dagar.
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Lägerdag 1
 10:00-11:30  Inledning, presentation
 11:30-13:00  Lunch
 13:00-14:30  Eftermiddagsaktiviteter
 14:30-15:00  Rast
 15:00-16:30  forts. eftermiddagsaktiviteter

Lägerdag 2
 10:00-11:30  Förmiddagsaktiviteter
 11:30-13:00  Lunch
 13:00-14:30  Eftermiddagsaktiviteter
 14:30-15:00  Rast
 15:00-16:30  forts. eftermiddagsaktiviteter 

Varmt välkommen till ett digitalt sommarläger där du helt  
kostnadsfritt deltar via en skärm nära dig!

Anmäl dig på rbu.se senast den 3 juli.



Anmäl dig via rbu.se

sommarlägerDigitalt
KOSTNADSFRITT! 

13-19 juli 2020
Från 13 år. Anmäl dig senast 3 juli.

©
2020 Funkibator | G

rafisk form
: lars.fransen@

funkibator.se

http://www.rbu.se

