
 

 

 

 
Vinter og påskeferie med  

Ferie for alle 2018 
- 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 begrenset 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 
Naboer, venner familie og 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; familien kan ikke melde seg på uten en kontaktperson. Kontakt person til familien som 

søker om plass 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 vinter 2018 
  

 

 

Søknadsfristfrist 28. januar 

 

    

16.- 19.  februar   Rauland Høyfjellshotell       Rauland  

For familier med minimum et barn i alderen 6-13 år. 

Familien kan ha både eldre og yngre barn i tillegg.   

Familiene bør være glad i å være ute vinterstid og ha interesse av å gå på ski eller 

lære å gå på ski.  

 

23.-26. mars  Rauland Høyfjellshotell/ Camp Vierli     

 Rauland  

For familier med minimum et barn i alderen 6-13 år. 

Familien kan ha både eldre og yngre barn i tillegg.   

Familiene bør være glad i å være ute vinterstid og ha interesse av å gå på ski eller 

lære å gå på ski.  

 

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

 

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


 

 

 

 

Rauland  

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! 

Rauland er familievennlig og består av tre vintersportssteder som garantert gir deg utfordringer uansett 
hvor god du er med ski eller snøbrett på beina. 

17 heiser og 46 nedfarter ligger klare for deg i Telemarks største vinterdestinasjon. 

Rauland kan by på 150 km preparerte langrennsløyper i variert terreng.  
Ca. 60 kilometer skøytetrasé med ett klassisk spor, resten er preparert med to doble klassiske spor. Her er 
ca. 70 kilometer høyfjellsløyper og 80 kilometer skogsløyper. 
 

Aktiviteter på tur 
Vi bruker dagene i skibakken og i skiløpene. Vi aker og koser oss med vinter og snø. Det vil bli mulighet for 

å lære å gå på ski og lære slalåm for de som ikke har gjort dette fra før. Alle som ønsker å benytte seg av   

skianlegget får utdelt et 2 dagers kort til skianlegget.  Dersom dere ikke har egne ski kan dette lånes gratis 

på kommunenes utstyrssentraler. Bor du i en kommune som ikke har dette tilbudet er Telemark Røde Kors 

behjelpelig med å skaffe dette. Det er da viktig at dette informeres om i svarbrevet hvis familien får tilbud 

om tur.   

 

 



Camp Vierli Hotell 

Vamp Vierli er det perfekte overnattingsstedet for barnefamilier. Her kan barna boltre seg på sien egne 
premisser. Hotellet er tilrettelagt for barnefamilier. Her finner man alle fasiliteter som aktive familier er 

opptatt av. 

Det tilbys gratis internett, TV stue med Playstation, tørkerom, og hyggelige oppholdsrom. Alle våre gjester 
har fri tilgang til Vierli Skatepark som er integrert i hotellet.  

På Camp Vierli har vi fullpensjon. Vi spiser frokost og middag på hotellet. Lunsj består av nistepakker, som 

dere smører selv under frokosten.  

En liten spasertur på 20 minutter så har man tilgang til butikk.  

 

 

Rauland Høyfjellshotell 

 
 Hotellet ligger ski-inn ski-ut til Rauland Skisenter og har en rekke fasiliteter. Vi kommer til å benytte oss av 

skibussen hver morgen som frakter oss opp til Vierli skisenter. Her er det perfekt for alle, både de som kan 

stå på ski og de som øsker å lære å stå på ski. Det fines også aktiviteter for de som ikke ønsker å stå på ski.  

 
På hotellet er det mye moro for barna. Det er to aktivitetsrom - ett ligger rett ved resepsjonen for mindre 

barn. Her finner du masse leker, fargestifter og bøker. Det finnes også en videokrok med et godt utvalg 

tegnefilmer. I underetasjen har vi et aktivitetsrom for litt større barn og ungdom. Her har vi PlayStation 2, 

bordtennis, fotballspill, air-hockey, klatrevegg (2,4 m høy og 6m bred) og biljard.  

På Rauland Høyfjellshotell har vi fullpensjon 

og du vil finne lokale råvarer som fjellørret, 

reinsdyr og multer. Vis spiser frokost og 

middag på hotellet. Lunsj består av 

nistepakker som dere smører selv under 

frokosten.  

Alle gjester har tilgang til velværeavdelingen. 

Her finner du svømmehall, badstue med utsikt 

over Raulandsfjell og Hardangervidda, 

trimrom og dampbad. 



Transport  

Alle deltagerne fra Telemark får tilbud om å kjøre i felles buss. Bussen stopper på 4 ulike steder. Familien 

må selv møte på det nærmeste stoppested til der de bor. De ulike stoppene vil fremgår av programmet 

som sendes ut før avreise.  Dersom familien ønsker å kjøre egen bil er de frie til det, men må selv koste 

drivstoff.   

 

Felles transporten er gratis. 

 

Bespisning 
Det serveres tre måltider om dagen: frokost felles på hotellet , lunsj det smøres matpakke under frokosten 

og felles middag på kvelden. Det er viktig å melde inn allergier på forhånd slik at vi kan ta hensyn til dette 

når måltider bestilles. Det serves ikke halal på norske hoteller.  

Dersom familien ønsker litt mineralvann snop kjeks ol. anbefaler vi familien å ta med seg dette hjemmefra 

da dette er dyrt å kjøpe på hotellet. Kaffe og te utover måltidene dekkes selv av familiene.  

 

Ansvar for barna på familieopphold 
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, 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. Dersom det blir benyttet rusmidler, må familien reise hjem på egen regning.  

 

 

 

Distribusjon av invitasjoner 
Røde Kors vet at naboer, venner familie kommunens etater, idrettslag ol 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 du 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:  https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/ 
 

 

- 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  

 

https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/
mailto:jeanett.eriksrod@redcross.no


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notater og spørsmål 
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