
 

 

 

 
 

Invitasjon til Ferie For Alle  

påske og sommer 2020 

 
- et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi- 

 



 

Ferie For Alle med Telemark Røde Kors 

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

konsekvensene kan 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, og bidrar til 

sosial deltagelse, utvikling, nettverksbygging og inkludering. 

 

Ferie for alle retter seg mot familier som har så utfordrende 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. Familien må ha minimum et barn som går på barneskolen. 

 

Hvem kan melde på familier? 
Vi er opptatt av å gi ferietilbudet til barn som trenger det aller mest. Dere vet mye om hvilke 

barnefamilier som trenger et ferieopphold. Derfor samarbeider Røde Kors med dere som bryr dere 

det lille ekstra. Skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og idrettslag og 

organisasjoner, den gode naboen, vennen eller 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. Foreldrene har selv ansvar for 

barna sine.  

 

Viktig:  

Påmelding må skje via en påmelder, familien kan ikke melde seg på Ferie For Alle uten en kontakt 

person. Påmeldingsskjema finner deres på side 6. På neste side finner dere programmet og 

påmeldingsfristene. NB. med forbehold om endringer! 



 

Invitasjon til: 

Ferie For Alle påske og sommer 2020 
 

Påskeferie påmeldingsfrist søndag 01. mars 

 

Uke 14-15  03/04 - 06/04  Påskeferie i Skien Fritidspark 

Vi bor på Hotell fritidsparken, rett i parkens område.  Dette er turen for dere som er glad i aktivitet! Inne er 

det badeland, klatrevegg, curling, hockey-bane og alt annet gøy man kan finne på i en idrettshall, og ute i 

aktivitetsparken kan man spille både mini-golf, tennis, shuffleboard eller frisbeegolf for å nevne noe! Det 

er også flotte turstier i området. Her blir det full rulle fra morgen til kveld. Hotellet organiserer alle 

måltidene, med varme retter til alle måltider.  

 

 

Sommerferie påmeldingsfrist 22.april  

(søknadsportalen åpner 1. april) 

 

Uke 26/27  28/06 – 01/07       Langesund.  

Vi bor på Quality hotell Skjærgården. Dette hotellet har en stor badepark hvor barna storkoser seg! 

Hotellet ligger rett ved sjøen og har en stor brygge. Vi bruker mye av tiden i badeparken og på bryggen. Det 

vil også bli mulighet for å fiske, spille kubb, badminton, volleyball o.l. Om været er dårlig er vi i 

Skjærgårdshallen. Hotellet serverer buffet til frokost, lunsj og middag og på kvelden samles vi for sosiale 

aktiviteter. 

 

 

Uke 27   01/07 - 04/07         Langesund 

Vi bor på Quality hotell Skjærgården. Dette hotellet har en stor badepark hvor barna storkoser seg! 

Hotellet ligger rett ved sjøen og har en stor brygge. Vi bruker mye av tiden i badeparken og på bryggen. Det 

vil også bli mulighet for å fiske, spille kubb, badminton, volleyball o.l. Om været er dårlig er vi i 

Skjærgårdshallen. Hotellet serverer buffet til frokost, lunsj og middag og på kvelden samles vi for sosiale 

aktiviteter. 



 

Uke 28/29  12/07 - 15/07        Vrådal  

Vrådal ligger i Kviteseid kommune, rett ved vannkanten til Vråvatn og Nisser. Vi bor på Vrådal 
Ferieleiligheter der alle måltider blir servert, dersom vi ikke drar på dag-utflukter.  
På denne turen blir det mye moro ute, med bading, vanntrampoline, utendørs sjakk, trampoliner, 
klatrestativ og mye mer.  

  

 

Uke 31/32 02/08 – 05/08  Kristiansand 

Vi bor på Scandic Hotel Sørlandet. På denne turen skal vi selvfølgelig besøke Dyreparken og Badelandet! På 

hotellet er det basseng og lekerom, så dette blir en tur med mange aktiviteter for både store og små. 

Frokost og middag serveres på hotellet, og vi har felles lunsj i parken. 

 

 

Uke 32  05/08 – 08/08  Kristiansand 

Vi bor på Scandic Hotel Sørlandet. På denne turen skal vi selvfølgelig besøke Dyreparken og Badelandet! På 

hotellet er det basseng og lekerom, så dette blir en tur med mange aktiviteter for både store og små. 

Frokost og middag serveres på hotellet, og vi har felles lunsj i parken. 

 

 

Uke 32/33 09/08 – 13/08  Fevik Maritime Leirskole 

Vi bor i leiligheter / rom på området. Fevik Maritime Leirskole ligger vakkert til ved vannkanten i 

Fevikbukta, midt i hjertet av den Sørlandske skjærgården. Her skal vi lære om livet i fjæra, og bli med på 

typiske kyst-aktiviteter som båt-tur, krabbefiske, sette ut garn, prøving av seilbåt og robåt, bading på 

stranda og mye mer. Leirskolen står for alle måltidene. 

 

 

 

 

Transport  
Det organiseres felles busstransport ti feriestedet med ulike stoppseter rundt i fylket. Buss transporten er 

gratis. Dersom familien ønsker å kjøre egen bil er dette full mulig. Familien reiser da for egen regning.  

 

 

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. 



 

 

 

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. Dette gjelder også alkoholfritt øl ol. da barna ikke ser forskjell på en 

alkoholfri flaske eller en flaske øl som inneholder alkohol.  

 

 

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 to uker etter søknadsfrist mottar familien som får tilbud om gratis ferie informasjon om turen og 

et brev hvor de må bekrefte at de takker ja til ferieturen.  Det er viktig at familien bekrefter tilbud om plass 

og overholder svarfrister. Program og avreisetidspunkt blir sendt ut rundt en uke før avreise.  

 

 

Søknadskjema finner du her: 
https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/ 
 

Har dere spørsmål kan dere ta kontakt med undertegnede. 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Telemark Røde Kors 

 
Mona Tveitan 

Mobil: 458 64 941  

mona.tveitan@redcross.no 
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