Vi glæder os til at se dig i 12 dage på
Sønderho Feriekoloni.
Orientering til hjemmet
Jeres barn er blevet tilbudt et sommerferieophold på Sønderho Feriekoloni, og vi glæder os til at give barnet en god
oplevelse her på Fanø.
Mødetid og sted:
Vi mødes ved Fanøfærgen i Esbjerg, mandag kl. 09.30 (færgen sejler kl. 09.50).

Forsikring
Det er forældrenes ansvar at sørge for, at børnene er ulykkesforsikrede.

Lommepenge
Vi ser gerne, at børnene har 120 kr. med til is, slik og andre aktiviteter.
Ud over de faste måltider serverer vi saftevand og kage eller andre lækkerier hver eftermiddag, og der er frugt og
grønt til måltiderne. Desuden er der frisk frugt hver aften inden sengetid.

Breve og pakker
Børnene elsker at få post hjemmefra. Så skriv gerne og ofte til jeres barn.
Send gerne en lille pakke – men uden penge og slik. Små stykker legetøj, et blad, tegneting, skrivesager,
klistermærker, fotos m.v. gør ofte lykke.
Evt. tilsendt slik vil blive fordelt mellem børnene.
Vores adresse:
Sønderho Feriekoloni & Lejrskole, Landevejen 69, 6720 Fanø
Telefon
Har I brug for at snakke med lederen/personalet kan dette ske på telefon 27 24 10 12, helst mellem kl. 8 og 9.
Mobiltelefoner er ikke tilladt på sommerkolonien.

STOL PÅ, AT VI ER I STAND TIL AT VURDERE OM JERES/DIT BARN
TRIVES.
Vi kontakter jer, hvis der er problemer med hjemve eller andre betydende ting.

Besøgsdag:
Vi har besøgsdag søndag i tidsrummet fra kl. 13.30 til kl. 17.00. Vi er værter ved en kop kaffe/te og et stykke kage.

Søndagen er en besøgsdag, ikke en hjemrejsedag.
Opholdet er på 12 dage og kan kun afkortes efter aftale med kolonilederen.

Hjemkomst:
Vi er tilbage ved færgen i Esbjerg fredag kl. 11.22.
Her glæder ungerne sig til at se jer igen.

FORSLAG TIL PAKKELISTE:
Sygesikringsbevis
Den udfyldte Oplysningsside fra denne folder
Madpakke til frokost første dag
Sovepose og lagen
Sovedyr (1 stk.)
Undertøj + nattøj
Skiftetøj
Regntøj/gerne gummistøvler
Badetøj
Toiletsager + mindst to håndklæder
Gode travesko/kondisko + indesko, ”futter”
1 – 2 ensfarvede T-shirts, som må dekoreres
Lommepenge max. 120 kr.
Frankerede postkort eller kuverter

HUSK – der kan medbringes skiftetøj på besøgsdagen.

ALT mærkes TYDELIGT med barnets initialer evt. med tekstilpen.
Lad dit barn være med til at pakke bagagen, da det er nødvendigt, at barnet kender sit eget tøj.
Kolonien giver ingen garanti fo,r at alt tøjet kommer hjem.

Glemte sager
Kontakt kolonilederen på telefon 27 24 10 12.

OPLYSNINGSSIDE
Skal udfyldes og medbringes på lejren sammen med det gule sygesikringsbevis

Barnets navn: ______________________________________________

Bruger jeres barn medicin?

ja 

nej 

Hvis ja skal medicin og en vejledning til personalet medbringes.

Har barnet brug for særlig pleje?

ja 

nej 

Hvis ja hvilken: ______________________________________________
__________________________________________________________

Har barnet behov for særlig kost?

ja 

nej 

Hvis ja hvilken: ______________________________________________

Er der problemer med ufrivillig vandladning?

ja 

nej 

Foto til hjemmeside?

ja 

nej 

Hvem kan kolonien kontakte, hvis der ikke svares på egen telefon?

Navn:

__________________________________________

Telefon: __________________
Mail:

___________________________________________

