DJUPRÄMMEN
Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön
kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och
avslappning är oändliga på Djuprämmen.
Djuprämmen är belägen tre mil norr om Filipstad i Värmland i en avskiljd
idyllisk miljö på en egen udde med vacker utsikt över sjö och skog åt
alla håll. Gården ligger strax över 30 mil väster om Stockholm och det
tar ungefär fyra timmar med buss att ta sig dit på en resväg genom
vacker natur. Anläggningen består utav stora röda äldre byggnader med
boende, matsal och lekhall omgivet av svensk natur när den är som allra
vackrast med stora gräsplaner, öppen skog där man ser ut över sjön
Djuprämmen och flera badplatser med bryggor. Djuprämmen har sin
förläggning i huvudbyggnaden med en kapacitet på 85 bäddar för
barnen. Kök och matsal är stora och rymliga och på gården har vi även
en bastu inomhus samt en bastu nere vid vattnet.
Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en
anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.
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För slag på olika typer av verksamhet på Djuprämmen
Utepedagogik Sverige AB:s verksamhet på Djuprämmen är inriktat på
”Äventyr”. Största delen av perioden kommer vi att spendera utomhus
med många olika aktiviteter i form av bad, lekar, samarbetsövningar,
vattenaktivteter, hajk med mera. Vår grund är att alltid sätta barnen i
fokus. Under det första dygnet på gården kommer vi göra ett antal
aktiviteter för att öka säkerheten och tryggheten hos barnen. Det första vi
gör är rundvisning av gården.
Djuprämmen har tillgång till allt det vi behöver för att bedriva bra
verksamhet utomhus. Här finns alla möjligheter till att vara i skog och
mark med ett varierat program fyllt med äventyrliga och spännande
aktiviteter. Vi kommer att bada från någon av våra badplatser, tävla i
fotbollsturneringar och stafettkamper på vår fotbollsplan, leka lekar på
gräs och i skog, sitta vid lägerbålsplatsen och sjunga vid solnedgången,
paddla kanoter och en hel del andra aktiviteter. De estetiska sidorna vill vi
också locka fram med pysselstunder, charader och spex där barnen får
spela teater och sjunga. Mot slutet av perioden anordnar vi disco i vår stora
lekhall. Planerat på schemat är också stunder att bara vara vilket man kan
göra i vår hängmatts- berså och är en viktig del i att vara på lägerskola.
Aktiviteterna kommer även anpassas efter vad barnen vill göra.
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Djuprämmens inre och yttre miljö
Huvudbyggnaden
Huvudbyggnaden är det största huset på Djuprämmen
och här sker största delen av vår inomhusverksamhet.
Huset har anor sen början av 1900-talet med två stora
ingångar på framsidan, en stor altan med ingång på
baksidan och består utav tre våningar samt källare. Alla
våningar har boenden med ca fyra bäddar per rum med
egna garderober och byggnaden har totalt ca 70 bäddar,
alla i rum med vacker utsikt över gården eller sjön.
Utöver det finns det på första våningen storkök, stor
matsal och duschar med bastu. På den andra våningen finns det enbart boenden samt ett par
förråd och toaletter. Den tredje våningen är en stor vind med utmärkta möjligheter till att
bygga kojor eller andra upptåg. Här finns även ett rum för ledarboende. Nere i källare har vi
stort torkrum, jordkällare att förvara mat, tvättmaskiner och våra värmepannor.
Lekhallen
Lekhallen ligger tillsammans med Huvudbyggnaden och
Annexet och ringar in gården. Det är en stor lokal där tidigare
barn målat fina minnen på väggarna och innehåller bland annat
klättervägg och pingisbord. Här inne finns alla möjligheter för
barnen att få ur sig sitt spring och sin kreativitet även de dagar
det är ruskväder utomhus och perfekt för att anordna stora
häftiga discon.

Fotbollsplan
Bakom lekhallen utåt på udden har vi stora öppna gräsmattor
där man kan urskilja sjön Djuprämmen genom träden. Här
kommer vi ha stafetter, knaskamp och fotbollsturnering med
våra egna fotbollsmål. Ett perfekt ställe för barn att få springa
av sig och sporta.

Bastustugan
Nedanför huvudbyggnaden vid vattnet ligger vår egen strandbastu
belägen. När man fått upp temperaturen och vill ta sig ett dopp
ligger vår brygga precis utanför. Här förvarar vi även våra
flytvästar.
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Badplats med brygga
I direkt anslutning till vår gård har vi en av våra egna bryggor.
Nedanför huvudbyggnaden, bredvid Bastustugan sticker den
ut under en björk ungefär 20 meter i vattnet. Här kan man
bada både från stranden och bryggan och bra ställe att ha
simtest med relativt grunt vatten till en början. Den långa
bryggan är även idealisk de gången vi ska använda våra
kanoter för att ta oss ut på sjön Djuprämmen för att utforska
omgivningen.
Båtstugan
Bredvid fotbollsplanen har vi en mindre stuga att förvara olika
föremål i. Här finns mycket av vår utrusning för den
vattenverksamhet vi har, exempelvis kanoter och jollar.

Hängmatts- berså
Intill alla byggnader har vi en ring av höga syrenbuskar med en stor öppen yta i mitten. Där
har vi lugn avslappningsplats med hängmattor, där man även kan sova om man känner för det
någon natt.
Skogen
Den yttre delen av udden på Djuprämmen är helt täckt av skog.
Den kliver man in i direkt när man gått över fotbollsplanen.
Skogen består till en början av stora lövträd för att sedan övergå
till hög tallskog. Här kan barnen vara relativt fritt eftersom det är
lätt att ha uppsikt över dem. I skogen finns möjlighet till mycket
av den verksamhet vi vill bedriva, vi kan skapa vår egen uteby,
leka, ha lägerbål eller bara upptäcka.
Lägerbålsplats
Att samlas kring ett mysigt lägerbål med gitarr är alltid en
uppskattad avrundning på en kväll. På Djuprämmen är
lägerbålsplatsen belägen fint längst ute på udden under tallarna
med utsikt över hela sjön och solnedgången.
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Badplats
Djuprämmen har förutom badplatsen direkt vid gården ännu en
ute på udden. Här får man chans att bada från klippor och leka
från flytbryggor ute i vattnet. Vill man ta ett kvällsdopp kan man
göra det med solnedgången glittrandes på vattnet. I anslutning till
badet har vi utedass och omklädningsrum.
Badstrand
En kort bit från gården har vi tillgång till en sandstrand där barnen kan ligga och ta det lugnt,
spela kort och bada. Dit vi kan ta oss antingen med hjälp av kanoter eller gå en promenad
genom skogen.

Vi hoppas att ni finner några av våra arrangemang
intressanta. Har ni några frågor kontakta gärna oss.
Med vänlig hälsning

Joel Fänge
Vd Utepedagogik Sverige Ab
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