
Deltagarinformation för rekreationsveckor och läger 2022 
 
Upplysningar: 
Att åka på FUBs rekreationsveckor/läger är roligt och spännande. Du blir en del av en härlig 
gemenskap. Tillsammans med andra i samma situation gör vi utflykter, sjunger, badar och solar. 
Vi erbjuder spaaktiviteter och bad i badtunna. Vi skapar i färg och andra material, gör kanske en 
film, en tidning. Om du vill är du med och skapar teater eller gör andra framträdanden.  Vi 
spelar spel och myser inomhus när vädret inte tillåter annat. Vår personal har god erfarenhet 
och är duktiga inom respektive ansvarsområde som spel, teater, sång, musik, friluftsliv m.m. 
 

Målgrupp: 
Vuxna: Rekreation på Tallkrogen är för dig som bor på gruppboende, eget boende med stöd eller hemma 
och tycker att det är roligt att få lämna gruppboendet och möta nya människor, göra nya saker och 
tycker om att komma till nya miljöer och träffa nya människor.  
 

Barn och ungdom: För barn och ungdom i särskolan från 10 år och uppåt. Lägervistelsen gör det  
möjligt att träffa kompisar och utveckla kompisrelationer, att du kanske hittar och kan utveckla 
ett nytt intresse samt bidra till ett aktivt och meningsfullt liv. Vi strävar efter att ha grupper där 
barn och ungdomar kan ha ett utbyte av varandra och finna kompisar. 
 

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. Formuläret används för planering av det personalstöd du är i behov av och för att dina önskemål 
om aktiviteter ska bli möjliga.  
 

Kostnad:  
Vuxna: Egenavgift 5 600 kr betalar du själv (kost och logi, resor under vistelsen, material och lån 
av friluftsutrustning). Ledsagarservice under veckan söker du som en LSS insats hos din 
biståndshandläggare i din kommun. Tänk på att göra ansökan i mycket god tid oftast senast 1 
mars för att din ansökan ska hinna handläggas före sommaren. Insatsen utförs sedan av 
Tallkrogens Ledsagarservice. Bor du i boende där semester och rekreation ska ingå kan det vara 
gruppboendet som ska betala för ditt personalstöd. I de fall boendet ska stå för kostnaderna 
kontaktar boendet Tallkrogen för en överenskommelse. Du som har egen assistans i 
assistansbolag ber assistansbolaget att kontakta Tallkrogen för en överenskommelse. Tänk på 
att när du kommer till ny miljö, nytt boende, åker på utflykter och deltar i aktiviteter, att du då 
kanske är i annat behov av ledsagarservice/assistans än i din hemmiljö. Tallkrogens 
Ledsagarservice finns för att ge dig bästa möjliga stöd under rekreationsveckan så att du kan 
delta i de aktiviteter du önskar. Personerna är anställda och utbildade av Tallkrogen.  
 

Barn och ungdom under 21 år: Du söker lägret som en LSS insats i form av korttidsvistelse hos 
din biståndshandläggare på kommunen. Du som har egen assistans kontaktar Tallkrogen för en 
överenskommelse. 
 

Fickpengar: 500 kr tar du är vuxen med till rekreationsveckan 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 du själv. Boka i god tid både hit och hemresan. Om du 
samåker med någon annan gäst så behöver du vara tydlig om det vid bokningen av taxi så att 
chauffören har alla namn på dem som ska åka med i taxin. 
 



Du som använder medicin: Det är av största vikt att du i formulär fyller i dina medicinska behov, 
på vilket sätt dina mediciner ska hanteras och vem som ansvar för din medicinering. (vi har 
medicinansvariga som får utbildning och delegering på just din medicin när det finns behov av 
det) Vid ankomst till Tallkrogen ska du ha en aktuell medicineringslista med dig samt de 
mediciner du behöver för hela veckan i dosett eller apodos. 
 
Antagning till rekreationsvecka och läger: Efter 1 mars placeras ansökningarna efter de 
önskemål som finns. Om vi inte kan erbjuda dig förstahandsvalet tittar vi på ditt andrahandsval. 
I tredje hand erbjuder vi dig en vecka som det finns plats på. 
Ingen garanti att få en plats: Målet är att så många som möjligt ska få åka på en vecka där alla 
får ett så stort utbyte av andra som möjligt. Besked om en plats: Vi tror att det kan bli omkring 
mitten av april vi kan ge dig besked. Du som får en plats får då inbetalningskort på 5 600kr, 
information om lägret och en packlista. Inbetald avgift=ja tack till plats. Om du vet att du inte 
vill åka och har ansökt om en plats vill vi att du kontaktar oss så snart som möjligt. 
 

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 på mail: info@tallkrogen-fub.se 
eller telefon 018-370302.  
 

http://www.tallkrogen-fub.se/
mailto:info@tallkrogen-fub.se

