Til
Menigheter som planlegger årets konfirmantleir i Kragerø
Foreldre/foresatte til konfirmantene

Kragerø ønsker oss velkommen til nye konfirmantleirer og vi er mange som gleder oss.
Det er vårt mål at leiren skal bli en god opplevelse, med tid til å lære, oppleve, undres,
utfordres og trives. Med trygge voksne fra hjemstedet og venner som er kjente fra egen
skole, kan de fleste ungdommer utfolde seg. De fleste!?
Det vil alltid være noen som trenger litt ekstra hjelp for å kunne delta på en god måte.
Det kan handle om allergier, medisinbruk, epilepsi, en funksjonsnedsettelse, mobbing
eller sosial utrygghet p.g.a klikkdannelser i flokken, som gir behov for en trygg person
som er tett på.
Konfirmantleiren ønsker å bidra til at alle skal kunne være med og trives. Det er derfor
helt avgjørende at vi på et tidlig tidspunkt starter planlegging sammen med den lokale
menighet, som kjenner ungdommene bedre og som kan ha god dialog med foreldre.
Konfirmantleiren har gruppeledere som kan være ekstra observante for å hjelpe
konfirmantene og samarbeide og se hverandre. Når dette ikke er tilstrekkelig har vi også
ledere som kan følge enkeltkonfirmanter. Forutsetningen for at vi kan planlegge og
legge til rette, er at menigheten eller foreldrene melder inn slike behov i god tid!
Skal en ha mulighet til å sette inn nok hjelp, er det i noen spesielle tilfeller nødvendig å
søke hjemkommune om økonomisk støtte som kan dekke lønn til støtteperson.
Foreldre/foresatte må da oppfordres til å søke om støttekontakt eller avlastning i
forbindelse med leiren. Tildelingskontoret i kommunen vil kunne svare på hvor
søknaden kan sendes.
Å delta på leir med mange andre konfirmanter, og med mange ungdomsledere, gir sterke
inntrykk. Som ungdomsskoleelev er en ekstra opptatt av å være som de andre, passe inn.
Ekstra vanskelig er det da å føle seg utenfor. Dette er ekstra sårbart når en blir en «liten»
konfirmant blant så mange ungdommer. La oss derfor gjøre en grundig jobb sammen for
å se de ungdommene som trenger «det lille ekstra». Skal vi åpne opp for god læring
trenger vi å være trygge! Skal vi tørre å tro på Bibelens budskap, så er det viktig å føle
seg ønsket og inkludert!

Kontakt Margrete Taarud, e-post: margrete_1993@hotmail.com Mobil: 99409551. Hun er
utdannet vernepleier og er leder av tilretteleggingsteamet.
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