
 

 

 

 
Invitasjon til Ferie For Alle 2017 

- et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi- 
 

 



 

 

Ferie For Alle   
- et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi 

 

Målgruppe 
Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte kan  

konsekvensene være at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale opplevelsene som de har behov 

for. 

Ferie For Alle er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med presset økonomi. 

Ferie For Alle skal bidra til sosial deltagelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering. 

 

Ferie for alle retter seg mot familier som har så begrense økonomi at de ikke klarer å finansiere 

ferie- og fritidsopplevelser på egen hånd. Familiene kan ikke ha tilsvarende tilbud og økonomien må 

ha vært svak over tid. Tilbudet retter seg mot familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år. 

 

Samarbeid 
Ansatte i kommunen vet mye om hvilke barnefamilier som trenger et ferieopphold. Derfor 

samarbeider Røde Kors med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre 

instanser som er i kontakt med målgruppen. 

Ferie For Alle er et supplement til det offentlige. Under ferieoppholdene er frivillige fra Røde Kors til 

stede for gjestene, ikke som fagpersoner, men som medmennesker.  

På familieoppholdene har foreldrene ansvar for barna sine.  

 

Viktig:  

Påmelding må skje via en instans, familien kan ikke melde seg på uten en kontakt person. 

Påmelder/instans som søker om plass for familiene/barna og er ansvarlig for at de som får innvilget 

plass benytter seg av tilbudet, eller melder avbud i god tid før oppholdet. Dvs. at det er nødvendig 

med oppfølging/dialog med familien.  



 

Invitasjon til: 

Ferie For Alle 2017 
  

Uke 8     Vinterferie, Skinnarbu 

Barnefamilier med barn i alderen 6-13 år 

 

7.-10. april  Påskeferie, Camp Vierli 

Barnefamilier med barn i alderen 6-13 år 

 

Sommerferie søknadsfrist 27. mai  
 
https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/ 

 

 

Uke 33   Solsjø Feriested, Mørjefjorden Telemark  

Barnefamilier med barn i alderen 6-13 år 

 

Uke 26   Varland, Mjøsvatn  Telemark  

Barnefamilier med barn i alderen 6-13 år 

 

Uke 32   Sommerferieopphold Kristiansand  

Barnefamilier med barn i alderen 6-13 år  

 

Uke  25,26,27  Seiltur langs Telemarkskysten  

Tur kun for barn, barnet som blir med på tur inviterer med seg en venn.  

Barn i alderen 9-13 år 

 

Uke 25   Dagstur til Tusenfryd  

Barnefamilier med barn i alderen 6-13 år  

 

https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/


 

 

 

Høstferie søknadsfrist 11. september 

 

 

 

 

Uke 41   Familieopphold høstferie Oslo 

Barnefamilier med barn i alderen 6-13 år 

 

Uke 41   Barneopphold høstferie på Lifjell 

Tur kun for barn, barnet som blir med på tur inviterer med seg en venn.  

Barn i alderen 9-13 år 

    

 

Jul  søknadsfristfrist 1. november 

 

 

   Familieopphold Førjulsopphold Fjellheimen i Telemark  

Barnefamilier med barn i alderen 6-13 år 

 

Søk på ferieopphold her:  
https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/ 

 

 

Tusenfryd 
Norges største fornøyelsespark, med over 30 spennende attraksjoner, mange morsomme spill og en rekke 

hyggelige butikker og spisesteder. TusenFryd har attraksjoner tilpasset alle aldersgrupper, og inneholder en 

rekke berg- og dalbaner og karuseller, samt tømmerrenne, radiobiler, husker og mye mer. Barnas Fryd og 

Frydskogen har egne attraksjoner for de aller minste barna.  

Vi kjører buss til Tusenfryd det blir servert lunsj og middag. Vi har en flott dag sammen og reiser hjem utpå 

ettermiddagen. Foreldre har ansvar for egne barn under turen. Frivillige ledere er med på turen som 

medmennesker og tilretteleggere.  

 

 

https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/


Kristiansand  
Sørlandets hovedstad er kjent som Barnas By Kristiansand, fordi det er så mye gøy å finne på for hele 

familien her. Dyreparken med Abra Havn, Kaptein Sabeltann, Kardemomme By og Hakkebakkeskogen er 

bare litt av moroa. Her finner du også badeland, lekeparker og skjærgården med båtliv, bading og 

vannaktiviteter. Deltagere på Ferie For Alle får fordelt rom .Noen av familiene må kanskje deles i flere rom, 

det kommer an på hvor mange det er i hver familie. Fordeling av rom skjer i etterkant at vi vet hvem som 

får plass på ferieoppholdet. 

På familieoppholdene er aktiviteter sammen for barn og voksne viktig, Røde Kors lager program for 

dagene, litt avhengig av været selvfølgelig.  

På familieoppholdene er det FAMILIEN som gjelder, dere skal kose dere sammen, bade og ha forskjellige 

aktiviteter sammen. Alle barnefamilier som er med til Kragerø skal respektere hverandre, være hyggelige 

med hverandre og ta hensyn til hverandre. 

 

 

Solsjø Feriested 
Solsjø feriested ved Mørjefjorden i Telemark. Solsjø ligger i langs Telemarks kysten.  

Deltagere på Ferie For Alle får fordelt leilighet eller hytte som ligger på tunet med utsikt til sjøen. Noen av 

familiene må kanskje dele hytte, det kommer an på hvor mange det er i hver familie. Fordeling av rom skjer 

i etterkant at vi vet hvem som får plass på ferieoppholdet.  

 

Vi håper selvfølgelig på sol og varmt sommervær når vi har vårt opphold på Solsjø, og da vil vi være mye 

ute og ute på sjøen med bading, fisking og andre sjø aktiviteter. Det er brygge og robåter som hører til 

feriestedet. Det er ikke lov å kjøre til eiendommen så en liten gå tur frem til eiendommen må påregnes. 

Bagasje blir fraktet frem til eiendommen med båt.  

Det er også lurt å kunne pakke tur/bade utstyr i en sekk. Husk å ta med flasker for vann på turen! Termos 

til kaffe er også lurt å ta med. 

 

På familieoppholdene er aktiviteter sammen for barn og voksne viktig, Røde Kors lager program for 

dagene, litt avhengig av været selvfølgelig.  

På familieoppholdene er det FAMILIEN som gjelder, dere skal kose dere sammen, bade og ha forskjellige 

aktiviteter sammen. Alle barnefamilier som er med til Solsjø skal respektere hverandre, være hyggelige 

med hverandre og ta hensyn til hverandre.  

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=E6S1PUKi7I8JtM&tbnid=HGZFgmpBBzY1kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lokal.rodekors.no/distrikt_hjemmesider/more_og_romsdal_rode_kors/vare_aktiviteter/ferie__og_avlastningsturer/ferie_for_alle_gode_ferieopplevelser_for_alle/&ei=U1cQU_WJJYn5yAPO04B4&bvm=bv.62286460,d.bGE&psig=AFQjCNGkjlhdm0DG2j5kOydNLPObjRGy5w&ust=1393665973419332


 
 

Lifjell 
Lifjell er et fjellområde som ligger i kommunene Hjartdal, Seljord, Bø og Notodden i Telemark, så det er 

viktig at barna har med seg varmt og godt tøy.  

Det kan komme snø i oktober! 

Har barnet ikke tilgang på varmt tøy er det viktig å si i fra, å fryse er ikke godt. 

Programmene på Ferie For Alle starter i nitiden om morgenen til rundt fem om kvelden. Det er viktig at 

barna er mentalt forberedt på at de fleste aktivitetene foregår utendørs uavhengig av været.   

På Lifjell har vi regler som må overholdes for at oppholdet skal bli hyggelig og mest mulig lærerikt for alle. 

Alle barn som er med til Lifjell skal respektere hverandre, være hyggelige med hverandre og ta hensyn til 

hverandre. . Aktiviteter denne uka kan blant annet være Bekkevandring m/fosseklatring, Fjelldag m/bål og 

pinnebrød, fiske? bading? Energikamp, spikking og klatrestokk.  

 

 

Oslo 
Oslo er Norges største by, og har vært Norges offisielle hovedstad siden 1814. Her holder Regjeringen og 

Stortinget til, og ved enden av hovedgaten, Karl Johans gate, ligger Det Kongelige Slott.  Oslo ligger flott til 

innerst i Oslofjorden, og har alt du forventer av en storby. Byen byr på et vell av severdigheter, 

shoppingmuligheter og et rikt kulturliv, og et restauranttilbud det knapt finnes maken til i Skandinavia. 

Mulighetene er alltid mange –  

 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Hjartdal
http://no.wikipedia.org/wiki/Seljord
http://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8_i_Telemark
http://no.wikipedia.org/wiki/Notodden
http://no.wikipedia.org/wiki/Telemark


 

 

Vinje 

På Vierli (1010 m.o.h.) har vi lange tradisjoner for å ta imot gjester fra alle verdens kontinenter. Det 

begynte for mer enn 40 år siden med en geiteseter som har utviklet seg til dagens populære 

helårsdestinasjon.  

Det som kjennetegner høyfjellsperlen Vierli er landskapet, god bo komfort, hyggelig vertskap og 

spennende aktiviteter som er tilpasset alle aldre! 

 

Seiltur 

Vi seiler langs Telemarkskysten i en seilbåt. Her blir det fangst av egen mat, vi lærer å seile og å mange 

kjekke ting som må kunne stil sjøs. Alle barna får være kaptein på båten, hvor det innebærer både 

navigasjon og styring av skuta.   

 

 

 

 
 



 

 

Transport  
Alle deltagerne fra Telemark skal kjøre i felles buss.  

Telemark Røde Kors bestiller buss som tar deltagerne med i forhold til hvor de bor. 

Transporten er gratis. 

 

Ansvar for barna på familieopphold og dagstur  
Foreldre har ansvaret for egne barn under familieoppholdene. Spesielt gjelder dette barnas sikkerhet og 

helse, men det er også viktig at foreldrene passer på at utstyr som er lånt ryddes på plass og at barna 

legger seg til passende tid slik at de er uthvilte til kommende dagers aktiviteter. 

Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for familiene - ikke som barnevakt, men som 

medmennesker og tilretteleggere. Når foreldrene er med, er det de som har ansvar for barna sine hele 

tiden. 

 

Ansvar for barna på barneopphold (uke 41) 
På barneoppholdet er det frivillige som har ansvaret for barna hele uken. Frivillige skal sørge for at barna 

får et trygt og fint opphold. Frivillige fra Røde Kors er tillitsfulle, lekne og ansvarsbevisste voksne. 

Foreldrene kan få vite hvem som har ansvaret for deres barn og holde kontakten med disse på telefon 

under oppholdet hvis ønskelig. Nærmere beskjed om dette til de som får plass.  

 

Reiseforsikring 
Røde Kors har tegnet en ren ulykkesforsikring som gjelder fra hjemmet til feriestedet inklusive oppholdet 

for alle deltakere. Sentrene har også egen forsikring for gjestene som gjelder i forbindelse med aktivitet. 

Forsikringen dekker død og invaliditet. Vil man forsikre seg mot f.eks. tyveri, så må egen reiseforsikring 

ordnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rusfritt  
Vi minner også om at Ferie for alle er et rusfritt arrangement, det er ikke lov til å nyte alkohol eller andre 

rusmidler under Ferie For Alle. 

 

Distribusjon av invitasjoner 
Røde Kors vet at kommunens etater gjennom sin tjenesteyting kommer i kontakt med familier i 

målgruppen både innenfor og utenfor hjelpeapparatet, og ber derfor om hjelp til å formidle denne 

invitasjonen til barn og familier med behov.  

Husk at en saksbehandler må delta i utfyllingen av søknaden med begrunnelse og underskrift, for at 

søknaden skal bli vurdert. 

Hvis det søkes om plass for flere familier må søknadene prioriteters. Røde Kors finansierer oppholdet. 

 

Informasjon om reisen 
 

Omkring en uke etter søknadsfrist mottar søker informasjon om eventuelt tildeling av plass.  Det er viktig 

at søker bekrefter tilbud om plass og overholder svarfrister. Program og avreisetidspunkt blir utsendt ca en 

uke før avreise.  

 

 

 

Søknadsskjema:  
 

 

- Har dere spørsmål er det fint om dere tar kontakt med undertegnede. 

 

 

Vennlig hilsen 

Telemark Røde Kors 

 

 
Jeanette Arnesen Eriksrød  

Mobil: 948 09 825   

   jeanett.eriksrod@redcross.no  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeanett.eriksrod@redcross.no


Notater og spørsmål 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________



__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________:) 



 

 


