Feriekolonier
2022

Ungdomsskolen
Center for Dagtilbud og Skole

Kære forældre
Herlev Kommune tilbyder igen i 2022 børn og unge gode oplevelser, hygge, leg og spændende aktiviteter
på sommerens kolonier.
Holdene er tilpasset de enkelte klassetrin og tilbyder fællesskaber med engagerede og erfarne koloniledere.
Dit barn skal have bopælsadresse i Herlev Kommune for at deltage.
De yngste børn kommer til Ingeborg i Ølsted på Sjælland, de ældre børn kommer til Sportspark
Blaavandshuk i Oksbøl i Vestjylland.

Ingeborg Svanevej 20, St. Havelse Strand,3310 Ølsted
Feriekolonien ligger i smukke omgivelser direkte ud til Roskilde Fjord. Ingeborg er en nyere koloni med alle
moderne faciliteter, og velegnet til børnene i 1. til 3. klasse. Der er plads til 48 elever på Ingeborg.
Hold 1, 1.- 3. klasse
• Afrejse søndag den 24. juli kl. 9.00 fra Herlev Ungdomsskole
• Hjemkomst fredag den 29. juli ca. kl. 15 til Herlev Ungdomsskole

Hold 2, 1.- 3. klasse
• Afrejse søndag den 31. juli kl. 9.00 fra Herlev Ungdomsskole
• Hjemkomst fredag den 5. august ca. kl. 15 til Herlev Ungdomsskole

Sportspark Blaavandshuk Strandvejen 2, 6840 Oksbøl
Sportspark Blaavandshuk ligger ikke langt fra Vesterhavet. Stedet rummer et væld af aktivitetsmuligheder,
der er velegnede til de lidt større børn. Vi opretter et hold for 4.-5. klasse, og et hold for 6.-9. klasse. Der er
plads til 36 elever på Sportspark Blaavandshuk.
Hold 3, 4.- 5.klasse
• Afrejse søndag den 26. juni kl. 10.00 fra Herlev Ungdomsskole
• Hjemkomst fredag den 1. juli ca. kl. 15 til Herlev Ungdomsskole

Hold 4, 6.- 9. klasse
• Afrejse søndag den 3. juli kl. 10.00 fra Herlev Ungdomsskole.
• Hjemkomst fredag den 8. juli ca. kl. 15 til Herlev Ungdomsskole

Pris
Pris for ophold (6 dage): 1.100 kr. For efterfølgende søskende er prisen 550 kr.

Friplads
Hvis din samlede husstandsindkomst for 2022 forventes at være på 187.901 kr. eller
derunder, kan du få friplads, og skal dermed ikke betale for at få dit barn med på koloni.
Halv Fripladstilskud
Hvis din samlede husstandsindkomst for 2022 forventes at blive mellem 187.902 kr. og
379.536 kr. kan du få halv friplads.
Husk ved halv eller hel friplads
•
•

Udfylde rubrikken om friplads i ansøgningsskemaet
Hjemmeboende børns indkomst skal ikke medregnes

Forvaltningen indhenter oplysninger om din aktuelle indkomst via Skat.

Besked om optagelse og betaling
Du vil modtage besked i midten af marts, om dit barn har fået plads på den ønskede koloni. Betaling senest
30. april. Efter betaling er tilmelding bindende.
I starten af juni udsendes brev med praktiske oplysninger fra kolonilederne til de børn, der er blevet
optaget på en feriekoloni.
Ønsker du ikke at gøre brug af den tildelte plads, skal du melde afbud hurtigst muligt, så et andet barn kan
få glæde af pladsen.
Manglende betaling regnes ikke for et gyldigt afbud.

Sådan sammensættes holdene
Pladserne bliver fordelt under hensyntagen til:
•
•
•

elevernes ønsker om kammerater og koloni
skolernes pædagogiske overvejelser
fordeling af drenge og piger på klassetrin

Klar til koloni?
Før du tilmelder dit barn, skal du overveje om han/hun er klar til at tage afsted på egen hånd. Selv om
barnet er i trygge hænder hos os, er det en forudsætning, at barnet er klar til en uge uden mor og far.
Hvis dit barn skal hjem før tid!
I tilfælde af sygdom under opholdet - og en læge vurderer, at barnet skal hjemsendes, betaler Herlev

Kommune udgiften til transport.
I alle andre tilfælde skal forældrene selv betale hjemrejsen.

Tilmelding
Er du klar, så brug link til ansøgningsskemaet senest den 7. februar 2022:

Samtykke og forsikring
Ved tilmelding giver du som forælder/værge samtykke til, at vi må transportere dit barn i kommunens
minibusser.
Vær opmærksom på, at du selv skal sørge for, at der er tegnet ulykkesforsikring på dit barn. Kommunen har
ikke en forsikring, der dækker børnene ved evt. ulykke.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller blot vil høre nærmere, er du velkommen til at kontakte Ungdomsskolen,
sekretær Bettina Thoby, på tlf. 44 52 58 10 eller mail ung@herlev.dk

