Vi balanserar på en skör tråd – för barnens skull
Just precis nu duggar beskeden med författningar och rekommendationer tätt från våra
myndigheter. Hela samhällsapparaten går på högvarv och mår i vissa stycken väldigt dåligt. Vår
känsla är att det är ungefär likadant som i själen på våra barn, som annars oftast är vana vid en
mycket trygg och förutsägbar vardag. En vardag där vuxenvärden sitter med alla svaren och det
mesta är som vanligt. Nu darrar även den tryggaste av förebilder på manschetten, det drabbar
våra unga som dessutom har svårt att utrycka detta obehag.
Därför har vi på Vässarö valt att kämpa för att kunna genomföra läger för våra unga.
Vi är övertygade om att vi aldrig behövt ett roligt läger så mycket som nu. Som får våra barn att
känna tillit, gemenskap och att de ingjuts i hopp om att det kommer att bli som vanligt igen.
Barnens upplever sannolikt att ”detta kaos varat i evigheter” fastän de enbart pågått i fyra
veckor här i Sverige.
Hur ska vi kunna genomföra ett läger på Vässarö utan att riskera att bidra till att situationen i
Sverige förvärras? Går det? Facit får vi kanske sedan, nu gör vi vad vi kan och läser noggrant de
råd myndigheterna ger oss. Snabbt kan något nytt dyka upp, då måste vi vara lyhörda och
agera.
Vår hela tanke bygger på att grundskolan är igång. Är skolan igång träffas samma barn i klassen
varje dag. Vår tanke är att barnen fortsätter att träffa sina klasskamrater fast på en annan plats.
Normalt sätt på Vässarö sker en del interaktion mellan klasserna men inte denna vår.

Publicerat 2020-04-03

Vi har utfört följande åtgärder:
Båtresan
Vi kommer att enbart köra en klass per båt. Detta kommer innebära större kostnader för oss
och eventuellt något mer väntan på Vässarö eller på fastlandet.
Boendet
Vi kommer att tilldela fler stugor än vanligt och man kommer därför att bo betydligt glesare än
normalt. Handtag, våtutrymmen kommer förutom av gästande grupp, att städas av våra guider.
Matsalen
Mathygienen är normalt redan god. Däremot kommer vi att sitta med större mellanrum i
matsalen, klasserna skiljs åt, antingen med olika tider eller i olika lokaler. Vi sätter upp handfat
med varmvatten vid matsalens ingångar samt tillser att det finns gott om tvål.
Disco
Genomförs enbart klassvis och det kan helt utebli i det fall lokalen är upptagen av annan klass.
Toaletter
På toaletterna finns rinnande vatten och tvål. Det kommer också finnas handsprit fastsatt
utanför varje toalett.
Vem får komma hit?
Enbart den som är helt frisk. Alla med symptom får stanna eller om man är här, åker hem.
Därför kan det vara bra att redan före resan ha en plan för hur man får hem en person med
symptom. Vi kör såklart med båten till fastlandet. Enbart de som inte är i riskgruppen får vara
på Vässarö just nu.
Ställa in?
Ja, det kanske vi blir tvungna till, vi väljer att inte ens gissa. För barnens skull, vänta med att
ställa in, den ovisshet och de eventuella kostnader det skulle kunna innebära är barnen värda.
Om samhällets förordningar gör det omöjligt att genomföra läger så får man pengarna tillbaka
men vi vill hellre säga…

VÄLKOMNA TILL VÄRLDENS BÄSTA VÄSSARÖ!
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