Lägerverksamhet sommaren 2018
för barn och ungdom
på FUB-gården – TALLKROGEN
Sköna sommardagar fyllda av aktiviteter
Tallkrogen är en plats där du kan möta naturen på
dina egna villkor. Upplevelseträdgården erbjuder en
mängd olika aktiviteter alla med syfte att ge
naturupplevelser för både kropp och själ. Här finner
du porlande bäckar, dammar och mängder av växter. I
Vattenlandet kan du dämma upp eller pumpa vatten,
bygga hinder för vattnet eller sätta i gång ett stort
vattenhjul. Vid strandkanten kan du låta dig skönt
vaggas till vågornas kluck i ”Båtgungan Anna” eller
sätta den i gungning så att det pirrar i magen. I
köksträdgården kan du hämta andan och i lugn och ro
njuta av alla färger och dofter.
Det är mycket sång och musik under lägret och vi vill
ge dig som deltagare en lustfylld upplevelse.

Målgrupp, Barn och ungdom: För barn och ungdom i
särskolan från 10 år och uppåt. Lägervistelsen ska skapa
möjlighet att träffa kompisar och utveckla kompisrelationer, att finna och utveckla varje individs
specialintresse samt bidra till ett aktivt och meningsfullt
liv. Vi strävar efter lägergrupper där barn och ungdomar
kan ha ett utbyte av varandra och finna kompisar.

Att åka på FUBs läger är roligt och utvecklande. Man blir
en del av en härlig gemenskap. Tillsammans med andra i
samma situation göra utflykter, sjunga, bada och sola. Vi
spelar spel och myser inomhus när vädret inte tillåter
annat. Vår personal har god erfarenhet och är duktiga
inom respektive ansvarsområde (spel, teater, sång,
musik, friluftsliv m.m.)

Ytterligare information och ansökningshandlingar: På
vår hemsida www.tallkrogen-fub.se finner du
avbokningsregler och information och tips om hur du
söker en LSS insats. Här finns också information och
stöd i hur du beräknar hur mycket personalstöd du är i
behov av vid en vistelse på Tallkrogen. Behöver du
ytterligare stöd eller har frågor kontaktar du Tallkrogen
018-370302. Varmt välkommen med din ansökan
Kristina och Thomas

TALLKROGENLÄGER
Vecka 6
30 juli – 5 augusti
Ålder 10-16
Sommarläger för barn och ungdom
För dig som vill ut till äventyret och träffa kompisar och få nya vänner. Vi badar, grillar korv och
myser vid lägerelden. Kanske fångar vi sommarens största fisk. Vi paddlar kanot, spelar boule,
sparkar boll och lär oss att skjuta med pil och båge. Kommer du med?

Vecka 7
7-13 augusti
Ålder 15-25
Äventyrsvecka för ungdom och unga vuxna
Ett läger där vi paddlar kanot, fiskar, spelar boll och skjuter pilbåge. Vattnet är varmt i Långsjön
och det är ett nöje att ta ett kvällsdopp när nattmörkret sveper in oss. Vi gör gärna upp en
lägereld och sjunger tillsammans.
Deltagarinformation
Ansökan: Du ansöker om en rekreationsvecka/lägervecka genom att fylla i ansökan om vistelse
på Tallkrogen och skickar den till Tallkrogen. Ansökan skickar du till Tallkrogen före 1 mars. Ansökan
används för planering av det personalstöd du är i behov av och för att dina önskemål om aktiviteter ska bli
möjliga.

Kostnad barn och ungdom under 20 år: Du söker lägret som en LSS insats i form av
korttidsvistelse hos din biståndshandläggare på kommunen. Du betalar 800 kr för kost för en
veckas vistelse. Du som har egen assistans kontaktar Tallkrogen för en överenskommelse.
Fickpengar: 500 kr tar du med till lägret som du sedan kan använda till inträden och personliga
inköp som godis, glass, lotter etc.
Resan till och från lägret: Resan till och från vistelsen ordnar varje deltagare själv. Boka i god tid
både hit och hemresan.
Du som använder medicin: Det är av största vikt att du i din ansökan fyller i dina medicinska
behov (för att våra medicinansvariga så få utbildning och delegering på just din medicinering)
samt att du vid ankomst till Tallkrogen har en aktuell medicineringslista med dig samt de
mediciner du behöver för hela veckan.
Ingen garanti att få en plats: Målet är att så många som möjligt ska få åka på en vecka där
gästerna får ett så stort utbyte av varandra som möjligt.
Besked om en plats: Vi skickar ut bekräftelse på om du fått en plats så snart vi har en plats ledig.
Du som får en plats får då inbetalningskort på kost o logi, information om lägret och en packlista.
Inbetald avgift=ja tack till plats.
Adress
Tallkrogen
Föreningen FUB-gården
743 74 Björklinge

Telefon/Fax
018-370302

Hemsida
www.tallkrogen-fub.se
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info@tallkrogen-fub.se
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