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SKOLEFRI sommer er et tilbud om gode feriedager på
Sørlandet for skolebarn (1. - 10. trinn) med familier.
Leiren varer fire dager der familien bor sammen i leilighet
eller rom med eget bad. Alle måltid spiser vi sammen med
alle deltakere og på fritiden har vi aktiviteter, bading, lek,
grilling, fisking og en hel dag i Dyreparken.
Søk om å få være med ved å melde dere på via
http://bitly.ws/qFWe. På Gulset Nærmiljøsenter får du mer
informasjon og hjelp til påmelding eller søknad om å få
dekket kostnadene.

Leiren er på Ansgar Sommerhotell på Hånes i Kristiansand
med nydelig utsikt, fin badestrand og stor spisesal. Derfra
er det gåavstand til den store Hamresanden og kort
busstur til Dyreparken.
Transport.
De som kan kjører egen bil, og det er mulig å få dekket
utgifter til drivstoff. Det er god parkering på området.
For de som må ha transport er det tilbud om buss fra
Gulset Nærmiljøsenter.
Bagasje/utstyr:
Ta med godt og varmt tøy, badetøy, fritidssko, regntøy,
liten ryggsekk, toalettsaker, håndklær til stranda, solkrem
og vannflaske.

Program:
Dag1
09.00 Avreise fra hjemsted i privatbil eller buss
11.30 Ankomst Ansgar Sommerhotell
13.00 Velkommen og innstallering, lunsj
Felles lek og bli kjent aktiviteter
18.00 Middag og sosiale kveldsaktivitet / leirbål
21.00 Flagget fires. Kaffe og kveldskos
Dag 2-3
09.00 Flaggheising og Frokost (fra 07.00)
10.00 Felles aktiviteter
Dag 2: Hamresanden med drageflyging,
bading mm
Dag 3: Dyreparken fram til ca 17.00
13.00 Lunsj, fritid og lek
16.00 Kaffe ved stranda, Felles familieaktiviteter
18.00 Middag / Leirbål med kultur og grill
21.00 Flagget fires Kaffe og kveldskos
Dag 4:
09.00 Flaggheising og frokost (fra 07.00)
09.30 Rydding og vasking
11.30 Takk for nå - avslutning - flagget fires
12.00 Avreise
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Priser:
Alle skal ha mulighet til å
delta uavhengig av
økonomi. Derfor er
egenandelen lav med
mulighet for å søke om også
å få denne dekket.
Voksne (18+)
500,Ungdom 13-18 200,Barn (0-12)
100,Max pr. familie: 1200,På påmeldingen kan du
krysse av for:
__ Vi betaler selv
__ Vi søker om å få alt dekket fra
NAV/kommunen og sender
faktura dit.
__ Vi søker om å få dekket inntil
80% av Der du bor – fondet
dersom NAV/kommunen ikke
dekker egenandelen.

Finansiert av

Hvem står bak SKOLEFRI Sommer 2022?
Der du bor - Telemark består av 7
Nærmiljøsenter/frivilligsentraler som samarbeider om SKOLEFRI
og andre prosjekt. I tillegg samarbeider vi med andre
organisasjoner flere steder.
Der du bor - Telemark er basert på et kristent verdigrunnlag og
SKOLEFRI er et livssynsåpent tilbud med respekt for ulike
kulturer, tro og livssyn. Det er ikke religiøs eller politisk
forkynnelse på leirene.
Alle ledere og frivillige har registrert politiattest og signert
taushetserklæring. Vi behandler alle personopplysninger iht
GDPR-regelverket.
Prosjektleder/daglig leder: Gisle Lunde 911 35095
Leir SF22-05 27. - 30. juni
Familier
Vertskap: Gulset og Siljan Nærmiljøsenter
Leirsjefer: Elisabeth Helgen 452 24 245, og Jeanette Gisholt
Åmås 934 50 303
Aktivitetsleder Tarjei Dale 992 03 520
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Forsikring:
Alle er ulykkesforsikret på
leiren og fellesreise.
Reisegods, tyveri, skade,
avbestilling mm dekkes av
personlig fritidsforsikring.
Helse:
Vi anbefaler å være
vaksinert mot Covid og
følger de gjeldende
smittevernsregler.
Tobakk og rusmidler:
Røyking er ikke tillatt
innendørs eller på
leirområdet. Det er egne
røykeplasser.
All bruk av alkohol eller
andre rusmidler er forbudt.
Diett.
Gi beskjed ved påmelding
om allergi/diett.
Vi har vegetar og svinefrie
alternativ, men kan ikke tilby
halal, kosher eller andre
spesialdietter.

