Viktig informasjon til deg som påmelder
Røde Kors henvender seg til det lokale hjelpeapparatet for å komme i kontakt med familier som har
behov for gratis ferietilbud grunnet økonomiske utfordringer. For Røde Kors er det viktig å sikre at
tilbudet blir gitt til de familier som trenger det mest. Det er vår oppfatning at det er hjelpeapparatet
som vet hvilke familier som har størst behov og hvem som best kan nyttiggjøre seg av tilbudet.

Hva er Ferie for alle
Ferie for alle er et tilbud som skal sikre at barn fra familier med svak økonomi skal få mulighet til å
reise på ferie sammen med sine foreldre, på lik linje med jevnaldrende, uavhengig av foreldrenes
økonomiske situasjon. Gjennom Røde Kors’ ferietilbud får barn og foreldre mulighet til å delta i lek og
aktiviteter, vekk fra hverdagens utfordringer og bekymringer. På Ferie for alle får familien tid til å
være sammen og kan skape minner for livet. Ferie for alle er en aktiv ferie, og er gratis for familiene.
Familiene har selv ansvar for sine barn, og frivillige fra Røde Kors legger til rette for oppholdet.
Ferie for alle gjennomføres i skolens ferier.

Målsetning for Ferie for alle
Ferie for alle skal først og fremst gi en god ferieopplevelse til barn og deres familier. Styrking av
familiebånd står sentralt, og det er derfor Røde Kors som eneste nøytrale organisasjon inviterer med
hele familien på ferieoppholdet. Videre ønsker Røde Kors å bidra til mestringsglede og
nettverksbygging. I tillegg til familieoppholdene arrangerer Røde Kors noen ferieopphold hvor barn
reiser uten foresatte og søsken.

Hvem kan reise på Ferie for alle
Røde Kors oppfordrer hjelpeapparatet til å tenke bredt om hvilke familier som kan ha behov for
ferieopphold. Alle kommuner i Norge har barnefamilier som strever økonomisk. Innad i hver
kommune er det alltid noen familier som får mye oppfølging mens andre får mindre. Ferie for alle er
et tilbud til de familiene som ikke får så mye annen støtte og tilbud.
Dette er kriteriene som må ligge til grunn for at en familie kan bli søkt inn på Ferie for alle:






Familier som har minst ett barn i barneskolealder (1.-7. kl.). Hele familien får være med på
ferie.
Familier som har opplevd økonomiske utfordringer over en lengre tidsperiode (tre år eller
mer)
Familier som ikke har tilsvarende tilbud.
Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.
Familier som ikke har deltatt på Ferie for alle tidligere bør prioriteres først.

Hvilket ansvar har du som påmelder til Ferie for alle?


Sikre at familien som meldes på har behov for ferie. Dersom du har flere familier du ønsker å
melde på, må du prioritere hvilken familie som har størst behov.








Sikre at familien som meldes på har mulighet til å delta på ferieoppholdet.
Sikre at familien har det nødvendige utstyret som trengs for å kunne delta på ferieoppholdet.
Vi ber derfor om at påmelder går igjennom "pakkeliste" for å sikre at familien har eller kan få
lånt nødvendig utstyr. Påmelder er velkommen til å ta kontakt med Røde Kors for å høre hva
slags utstyr familiene kan låne av oss.
Vite at familien fungerer fint sammen med andre, uten behov for faglig og/eller medisinsk
oppfølging.
Sikre at familien har fått informasjon om plass/ avslag, og at familier som har fått plass, får
informasjon om oppholdet før ferieoppholdet starter.
Være tilgjengelig for Røde Kors i tiden før, under og etter oppholdet dersom det er behov for
ytterligere informasjon om familien. Vi ber deg også føre opp et bakvaktnummer, i tilfelle du
selv er på ferie i den aktuelle perioden.

Hvilke forventninger har Røde Kors til familier som deltar på Ferie for alle?






På våre familieopphold er det alltid foresatte som har ansvar for barna under oppholdet.
Røde Kors kan tilby hjelp til avlastning en gang i blant, men hovedansvaret for barna ligger
hos foresatte. På ferieopphold hvor barn reiser alene har Røde Kors ansvar for barna.
Det er ikke tillatt å nyte rusmidler på Ferie for alle.
Ferie for alle er en aktiv ferie, så det er viktig at hele familien har riktig bekledning til å være
ute etter årstid. Røde Kors stiller med alt utstyr til aktiviteter.
At hele familien deltar i aktivitetene
At familien deltar på hele ferieoppholdet. Dersom familien må avbryte ferieoppholdet av
andre årsaker enn sykdom, må familien ordne og dekke hjemreise selv.

Hvilke forventinger kan familier som deltar på Ferie for alle ha til Røde Kors?





Røde Kors frivillige er til stede for å være medmennesker, de er ikke fagpersoner, og det
forventes derfor heller ikke at de skal kunne håndtere faglig utfordrende situasjoner.
Røde Kors frivillige er tilgjengelig for familiene under hele oppholdet
Røde Kors dekker kost og losji (helpensjon). Det tas hensyn til allergier og de matpreferanser
vi klarer å imøtekomme
Det blir arrangert spennende ferieaktiviteter hver dag

FAQ:
Kan hele familien delta?


Ja, Ferie for alle er et ferietilbud til kjernefamilien. Det betyr at foresatte (eventuelt de som
er barnets nærmeste omsorgspersoner) og søsken får være med. Det er dessverre ikke mulig
å ha med andre familiemedlemmer som tanter, onkler, besteforeldre osv. dersom det ikke er
de som har primæransvaret for barnet.

Er det mulig å reise hjem en dag før fordi familien skal på et annet arrangement?


Nei. Dersom familien har tilbud om andre aktiviteter i ferien, er familien ikke kvalifisert til å
delta på Ferie for alle

Familien har familiemedlemmer med funksjonshemninger og trenger spesiell tilrettelegging,
er det fortsatt mulig å delta?


Ja, Røde Kors strekker seg langt for å legge til rette for at alle skal få mulighet til å delta på
ferieopphold. Men det er viktig at familien klarer seg selv uten faglig oppfølging. Dersom
familien er avhengig av profesjonell hjelp kan ikke Røde Kors stille med dette. Våre frivillige
er ikke fagutdannede.

Jeg jobber i Flyktningstjenesten og er i kontakt med en nyankommen familie som ikke snakker
norsk. Kan jeg søke familien med på Ferie for alle?


Nei, Ferie for alle er et tilbud til barnefamilie som har strevd med økonomiske
utfordringer i Norge over tid (3 år eller mer). Dersom familien nettopp har ankommet
Norge har Røde Kors mange andre gode aktivitetstilbud som passer bedre for familien
Vi anbefaler at du tar kontakt med lokalt Røde Kors for å bli kjent med hvilke tilbud
som finnes der du bor. https://www.rodekors.no/tilbudene/

Dersom et familiemedlem ikke kan delta likevel, mister hele familien tilbudet da?


Nei, familien mister ikke plassen, men det er viktig at dere gir beskjed til Røde Kors så raskt
dere blir kjent med endringer. Det er andre familier som står på venteliste, og små endringer
kan gjøre at andre kan få plass.

Dersom et familiemedlem ikke kan delta likevel, kan et annet familiemedlem (nevø, niese
el.lign), eller venn av familien få plassen?


Nei, familien står ikke fritt til å ta med andre dersom et familiemedlem ikke kan delta. Ferie
for alle er et tilbud til kjernefamilien. Det er andre familier som står på venteliste, og Røde
Kors prioriterer deltakere som har søkt om plass.

Dersom en familie jeg har meldt på, har fått plass, men sier fra seg tilbudet, kan jeg foreslå en
annen familie i deres sted?


Nei. Som påmelder ber vi deg prioritere søknadene du sender inn. Røde Kors mottar mange
søknader fra alle kommuner i hele fylket. Det er Røde Kors som avgjør hvilke familier som får
plass på ferieoppholdet. Om en familie må trekke seg, står det andre prioriterte familier på
venteliste som vil motta tilbud om plass.

