Läger för ungdom med särskilda behov
2018
Att vara på läger är en upplevelse för stunden
och ett minne för livet
Aktivitet
Stimulans
Vänskap
Trygghet
Utveckling
Upplevelse

Arrangör
OMS-fritid
Omsorgsförvaltningen
Växjö kommun

På Annevik som ligger vid Helgasjön tillbringar vi några härliga dagar
tillsammans.
Vi ger oss ut i naturen och på sjön.
Vi äter god mat som vi lagar tillsammans.
Vi badar, fiskar, paddlar och åker flotte tillsammans.
Vi spelar olika spel.
Vi har femkamp.
På kvällarna samlas vi vid lägerelden och grillar något att äta.
Vi sjunger tillsammans.
Läger 1 för dig i årskurs 6 – 8. 30/7 – 2/8
Läger 2 för dig i årskurs 9 – gymnasiet. 6 – 10/8
Dessa läger är för dig som klarar det mesta själv.
3-4 ledare finns till hands hela lägertiden. (2 nattetid, sovande jour)
Behöver du ha extra hjälp måste du ha egen ledsagare/assistent med
dig!
Det går bra att ringa Yvonne och diskutera fram olika lösningar.
Vi sover i våningssängar i ett flickrum och ett pojkrum.
Det finns 16 platser till varje läger.
Det finns möjlighet för dig som inte vill sova över att vara med på
dagarna.
I första hand tar vi emot dig som bor i Växjö kommun men även du
som bor i annan kommun kan söka. Vi tar emot dig om det finns
platser kvar!
Du som bor i Växjö kommun ska inte ansöka om korttidsvistelse.
Egenavgiften för lägret är 600 kr. Kommer på faktura.
För dig som bor i annan kommun gäller följande: att du tar kontakt
med din handläggare som beviljar dig lägervistelse. Du skickar även
in anmälan till Yvonne på OMS-fritid
Du anmäler dig på blanketten som följer med.

Ansökan till läger på Annevik sommaren 2018.
Jag anmäler mig till
 Läger 1. Årskurs 6 – 8 i grundsärskolan 30/7 – 2/8.
 Läger 2. Årskurs 9 – gymnasiesärskolan 6-10/8
Personnummer:……………………..
Namn:………………………………Efternamn:………………………………...
Bostadsadress:…………………………………………………………………….
Postnummer:………………………..Postadress:…………………………………
Förälders namn:…………………………………………………………………...
Telefon bostad……………………..Telefon arb/mobil:………………………….
Datum:……………Underskrift:…………………………………………………
Namnförtydligande:……………………………………………………………….

Kort information om ditt barn t.ex allergi eller annat som kan vara bra att veta för oss
ledare!……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Ansökan skickas till
Växjö Kommun
OMS-fritid, Läger
Yvonne Wallin Blomqvist
Box 1222
351 12 Växjö
Upplysningar om lägret kan lämnas av Yvonne Wallin Blomqvist 0470 43997

Sista ansökningsdag 11 april 2018
Under vecka 18 får du besked om du fått en plats.
Du som inte bor i Växjö kommun måste även ansöka hos
handläggare i din hemkommun!

