Den løftede pegefinger:
• Når du er madtante, er du ikke mor/far, men
tante/onkel. Det betyder at du befinder dig i
madområdet, og ikke leger med dit barn.
• Vi forventer, at du aktivt byder ind på opgaverne
• Vi forventer, at du har praktisk tøj på, som kan tåle at
blive beskidt og spildt på.
• Vi forventer at du løser og færdiggør de opgaver du
påtager dig, og er klar til at yde en indsats
• Vi forventer at I hjælper hinanden
• Vi forventer godt humør og hyggeligt samvær

Den lille
Madtanteguide
Aroslejren 2016

Hvad kan vi byde ind med?
•
•
•
•
•

Klart definerede opgaver
Vi forsøger at være glade og imødekommende
Finder svar på jeres spørgsmål
Måltider til jer i løbet af dagen
Mad-teamet er sammensat af ledere fra grupper der
deltager i lejren, og der kan være udskiftning i løbet af
dagen.

Kære madtante/-onkel

En dag som madtante:

For at hjælpe dig med at være madtante på Aroslejren, har
du her en lille guide, så vi sikrer, at det bliver en god
oplevelse for alle.
Vi er meget glade for, at du har meldt dig som madtante på
lejren, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

06.45
07.00
09.00

Vi forventer, at du også glæder dig til at arbejde sammen
med os, og at du møder glad og frisk til opgaverne, der alle
har stor betydning for at lejren bliver en god oplevelse for
dit barn og dets spejdervenner.
På din dag som madtante, vil du få mange forskellige
opgaver, det kan være at udlevere mad til de sultne spejdere,
tage imod varer fra vores leverandører, lave mad til
ulveunger og vaske op.
På modsatte side, har du et program over hvordan din dag
som madtante kan komme til at se ud.

11.30
13.00

16.00
18.00
19.00
20.30

Mødetid
Morgenmadsudlevering
Lave ulvemorgenmad
Oprydning efter morgenmad
Pakning af middagsmad
Forberede ulvemiddagsmad
Udpakning af modtagne varer
Udlevering af middagsmad
Oprydning efter middagsmad
Pakke aftensmadskasser
Udpakning af modtagne varer
Udlevere aftensmad
Forberede ulvemad
Servere ulvemad
Oprydning efter aftensmad
Forberedelse af morgenmad
Tak for i dag

Mvh
Mad-teamet
Bemærkninger:
Ret til ændringer forbeholdes, klokkeslæt er vejledende og
programmet er lavet med udgangspunkt i dage, hvor der er
ulve til stede på lejren.

