Bli med på

«SKOLEFRI»
Høstleir 10.-13. oktober
for skolebarn med familier

Vegårtun i Agder
(ca. 2 timer fra Grenland)

I samarbeid med

SKOLEFRI 22 – HØST (SF22-07) Mandag 10. til torsdag 13. oktober 2022
Velkommen til 4 dagers høstferieleir for skolebarn i Grenland.
Vi bor sammen i internat og hytter med soverom, bad og
uteplass, nær strand og skog sammen med andre familier. I
fire dager spiser vi sammen, leker sammen, fisker, padler
kano, går på tur, spiller ball og hygger oss rundt leirbålet.
NB! Vi prioriterer barn i skolealder sammen med deres
foresatte og søsken, men alle kan søke om å være med så
langt vi har plass.
Voksne i familien må snakke godt norsk og har ansvar for
barna hele leiren. Det er mulig som voksen å ta ansvar for
andre barn uten at deres foreldre er med. De meldes da på
som en del av din familie. Barn kan ikke meldes på uten at de
er sammen med en voksen.

Program:
Mandag 10. oktober
9.00 Avreise fra Gulset-Klyve - Drangedal (10.30)
12.00 Ankomst, innkvartering
13.00 Varm lunsj og velkommen
Bli kjent + Valgfrie aktiviteter:
a) Sang og drama
b) Idrett og friluftsliv
c) Foreldregruppe
19.00 Middag
20.00 Leirbål med kultur og lek
21.00 Flagget fires.
Tirsdag 11. oktober og onsdag 12. oktober
09.00 Flaggheising og Frokost
10.00 Valgfrie aktiviteter
13.00 Lunsj
14.00 Family Games / Fritid / Samling
19.00 Middag
20.00 Leirbål med kultur og lek
21.00 Flagget fires
Torsdag 13. oktober
09.00 Flaggheising og Frokost
10.30 Rydding og vasking
11.30 Takk for nå - avslutning - flagget fires
12.00 Avreise

Kostnad:
Leirprisen er allerede sterkt subsidiert. Opphold, reise og all mat i 4 dager:
Barn 0-12 år: 100,Ungdom 13-18 år: 200,Voksne over 18 år: 500,Reise: Familier uten bil får transport med buss fra Gulset, Klyve og Drangedal inkludert i prisen.
Familier med egen bil, kan kjøre selv.
Gå til www.skolefri.org og søk om å få plass.
Når dere har fått bekreftet plass, må dere betale faktura.
Deretter får dere mer informasjon om hva dere skal ta med o.l.
Dere kan søke om tilskudd fra kommunen, NAV eller «Fritidsfondet – der du bor».

Forsikring:
Alle deltakere er forsikret for skade fra de reiser hjemmefra til de er hjemme igjen.
For mer informasjon; kontakt oss på skolefri@derdubor.org eller telefon 4847 0808
SKOLEFRI er finansiert av Barne-, Ungdoms og Familiedirektoratet
og Sparebankstiftelsen sammen med Der du bor Telemark.
Deltakere søker støtte om egenandel fra sine kommuner.

