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Äntligen var den efterlängtade veckan 
här igen. Veckan som det väntats på och 
pratats om hela sommaren. Veckan med 
världens bästa sommarjobb. 

Att vara lekledare på Barnplantornas 
sommarläger på Sundsgården är en själv-
klarhet för alla oss lekledare. Även om vi 
alla har andra sommarjobb är det högsta 
prioritet i början på sommaren att se till 
att man får vara ledig första veckan i 
augusti. Detta för att vara lekledare på 
Barnplantornas sommarläger är så fan-
tastiskt roligt, inspirerande och givande. I 
nästan en hel veckas tid får vi umgås, leka 
och förundras över en massa underbara 
barn. Det finns inget bättre!

Organiserat kaos
Förväntansfulla stod vi där utanför lekrum-
men alla lekledare efter frukost för vad som 
komma skall. Känslan när barnen väller in i 

Lekledare på Barnplantornas familjeläger:

”Världens bästa sommarjobb”

lekrummen och på gräsmattorna utomhus 
är obeskrivlig. De ser så lyckliga ut med sina 
ivriga ögon som går runt över allt för att 
titta efter alla nya och spännande leksaker. 
Den första timmen är alltid ett organiserat 
kaos som vi brukar uttrycka det. 

Senare på måndag eftermiddag var det 
dags för Nallesjukhuset. En aktivitet där vi 
lekledare var nalledoktorer och plåstrade 
om barnens gosedjur. Något som var otro-
ligt uppskattat av både stora och små. 

Succé för  
morgondansen och filmrummet
På tisdagen börjar allt om igen och lekrum-
men som vi städat på kvällen är stökiga 
efter en halvtimma. Det är dock inget som 
stör oss för det viktigaste är att barnen 
har roligt och leksaker är ju till för att an-
vändas!

Något som var nytt för i år, och som var 
både väldigt roligt och energigivande, var 
morgondansen. Vi lekledare ville införa 
något roligt på morgonen samt framhålla 
träning och hälsa. Så klockan nio varje mor-
gon var det fullt ös på gräsmattorna och 
barnen följde energiskt med i våra rörelser 
till musiken. Sista låten var ”Sommartider” 
och det var det bokstavligen när barnen 
dansade loss. 

Filmrummet var en succé som vanligt. 
Detta år hade vi köpt in ett 30-tal kuddar 
och filtar, allt för at göra det så mysigt som 
möjligt. Filmen visades via en projektor, vil-
ket gav en riktig bio känsla! Barnen satt där 
stilla som ljus och tittade på film – något 
som även var uppskattat av föräldrarna. Att 
som lekledare sitta där i filmrummet med 
en massa barn, vissa i famnen, är bland det 
mysigaste som finns. 
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Clown för en dag
För andra lägret i rad agerade vi lekledare 
som clowner och målade barnen i ansik-
tet och gjorde ballongdjur. Vi hade själva 
gått upp en timma tidigare och målat oss 
i ansiktet, vilket var väldigt roligt! Det är 
inte varje dag man får gå runt hela dagen 
som en tiger, Spider-Man eller Mimmi Pigg. 
Succén var ett faktum även i år och barnen 
stod tålmodigt i kö till ansiktsmålningen 
för att få bli målade som sina favoritdjur 
och figurer. Vid lunchtid sprang alla barn 
omkring målade och med ballongdjur och 
såg ut som solstrålar. 

Brandkår och en
mer än fantastisk festmiddag
Klockan nio på morgonen på torsdagen 
stod den en hel drös med förväntansfulla 
barn och pappor vid entrén och väntade på 
att Helsingborgs brandkår skulle komma 
och demonstrera sina brandbilar. De kom 
lite efter nio med tre enorma brandbilar 
och barnen sprang ut för att beskåda spek-

taklet. Alla var imponerad av brandbilarna 
och barnen fick sitta i dem och titta på 
brandkårens spännande utrustning. Även 
vi lekledare var mäkta fascinerade över 
brandmännen och vinkade med full kraft 
åt dem när de åkte upp med lyftkranen och 
hoppades att alla barn vinkade lika mycket 
så vi inte såg allt för dumma ut. 

Torsdag kväll är kvällen då allt händer! 
Det är då det är dags för festmiddag och 
personalen på Sundsgården hade som 
vanligt lagat en delikat middag. Efter att 
middagen hade avnjutits delades välfyllda 
godispåsar ut till allas barn. Lagom till att 
sockerkicken hade slagit till började mu-
siken fylla matsalen på Sundsgården och 
barnen började dansa – alltid på dansgol-
vet innan deras föräldrar! Alla barns energi 
smittade av sig och snart var dansgolvet 
fullt av barn, oss lekledare, föräldrar och till 
och med föreläsare. Vi lekledare dansade 
som galningar med barnen och det var 
nästan bättre drag än i Las Vegas! 

En fantastisk och inspirerande 
vecka lider mot sitt slut
På fredagen kan vi inte förstå hur en vecka 
kan gå så snabbt. Det var dags att säga 
hejdå och många kramar och löften om 
att ses igen nästa läger delades mellan oss 
lekledare och barnen. När det var dags att 
packa ihop och lämna var det nästan med 
tårar i ögonen vi lekledare gjorde detta, för 
det var så tomt. Man förstår verkligen vilket 
liv, energi och levnadsglädje alla barn ger 
hela Sundsgården. Utan alla underbara för-
äldrar och barn är Sundsgårdens folkhög-
skola inte mer än en tom folkhögskola. 

Barnplantornas sommarläger är en oför-
glömlig vecka med många skratt, mycket 
kärlek och kloka ord. Det är en vecka med 
underbart härliga föräldrar och barn som 
aldrig upphör att förvåna en med all glädje 
och energi. Det är en vecka som vi redan 
ser fram emot om två år, då det för övrigt 
är 10-års jubileum för Barnplantornas som-
marläger och tro oss det kommer bli bättre 
än någonsin! 
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