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FERIEKLUBBEN 2019

www.sarpsborg.com
www.sarpsborg.com

Velkommen til
ferieklubben!
Les viktig info her:

FERIEKLUBBEN 2019 - VIKTIG INFO!
Ferieklubben er en uke full av aktiviteter for store og små. Dagene blir lagt opp til gode opplevelser i form av lek, moro og besøk på ulike attraksjoner og steder.
Åpningstid: 08.00 – 16.00 med unntak av fredag da vi er på Tusenfryd.
Denne dagen er vi tilbake ved basen cirka kl. 18.00.
Pris kr 1050,-. Det inkluderer buss, inngang til de ulike attraksjonene og et gratis brød måltid hver
dag. Vi anbefaler allikevel å ta med mat og drikke fordi vi opplever at barn gjerne blir sultne på
ettermiddagen. Lommepenger er ikke inkludert i prisen.
Påmeldingen starter mandag 20. mai og slik melder man seg på:
Billetter kan bestilles på www.ticketco.no.
Man kan ringe kun i følgende tidsperiode som er tirsdager og onsdager fra uke 21 til og med uke
25 mellom kl. 09.00 – 13.00 på telefon nummer 479 73 636.
Ved påmelding er det viktig om vi får vite om barnet har allergier og lignende som er relevant for
oss å vite i forhold til innkjøp av mat eller bruk av medisiner.
Det er bindende påmelding og vi kan ikke gi refusjon av en plass som ikke blir brukt.
NB! Barnet må fungere i stor gruppe, og være såpass selvstendig at han eller hun mestrer
hverdagslige gjøremål. Dessverre har vi ikke kapasitet for èn til èn oppfølging.
Foreldre bør ha god forståelse for norsk skriftlig, da vi gir informasjon via brev som deles ut den
første dagen. Barna må komme seg til og fra basen selv da Ferieklubben ikke har mulighet til å
hente og bringe. Ved henting etter stengetid (kl.16.00) vil foresatte bli fakturert kr. 200 ekstra.
(Dette gjelder ikke fredag, da vi kommer senere hjem fra tusenfryd).
Ferieklubben tar forbehold om å avbryte opphold for et barn som etter Ferieklubbens oppfatning
skaper så stor utrygghet eller problemer for seg selv eller andre at Ferieklubben vurdere at
barnet ikke kan fortsette sitt opphold. Innbetalt beløp vil bli forholdsmessig refundert ift. hvor
mange hele dager som gjenstår av ferieklubben.
Ved å kjøpe billett til ferieklubben godtar barnets foresatte ovenstående vilkår

Program for
UKE 26 og 27
JUNIOR og
MINI JUNIOR

FERIEKLUBBEN 2019 - PROGRAM
JUNIOR (4. – 7. klasse i skoleåret 2018/19)
UKE 26
Hannestad og Hornnes fritidsklubb.
Uke 27
Hafslund fritidsklubb
PROGRAM FOR BEGGE UKER:
Mandag: BLI KJENT
Tirsdag: SVEV trampoline park – inkludert 2 timer hoppetid, Svevsokker, pizza og saft.
Onsdag: Roald Amundsens Minde
Torsdag: KINO – inkludert en brus, popcorn og sjokolade
Fredag: Tusenfryd – inkludert inngang til parken.
MINI JUNIOR (1. – 4. klasse i skoleåret 2018/19)
Uke 26
Hafslund fritidsklubb.
Uke 27
Hannestad og Hornnes fritidsklubb.
PROGRAM FOR BEGGE UKER:
Mandag: BLI KJENT
Tirsdag: Vetatoppen
Onsdag: SVEV trampoline park - inkludert 2 timer hoppetid, Svevsokker, pizza og saft.
Torsdag: KINO – inkludert en brus, popcorn og sjokolade.
Fredag: Tusenfryd – inkludert inngang til parken.
HUSK Å TA MED EKSTRA KLESSKIFT OG KLÆR ETTER VÆR!
For mer informasjon kontakt Beate Aamodt
på mail: beam@sarpsborg.com eller ring på mobil: 952 97 536.

FERIEKLUBBEN 2019 - FRIENDS FOR UNDERSTANDING
Friends for understanding arrangerer ferieklubb for barn i alderen
8 – 12 år i uke 32 og 33.
Målet er å gi barn en innføring i hvordan livet på et småbruk utarter seg.
Gården ligger på Sandbakken.
Barn deles inn i grupper med hver sin voksne leder.
Det blir bl.a hestegrupper, bygge grupper med mer.
Aktiviteter gjennom uka er spill, gruppe aktiviteter, natursti og mye annet moro.
For mer informasjon gå inn på www.friendsforunderstanding.com
eller kontakt Chatrine Arnesen på mobil: 913 05 054.
Pris kr. 1500,- pr. barn for en uke.
Påmelding på mail med barnets navn, alder, foresattes navn, mail adresse
og telefon nummer til friendsforunderstanding@gmail.com.

