
 

 

 

INVITASJON 

FERIE FOR ALLE  

VINTERFERIE 20.-23. FEBRUAR 

SKINNARBU 

 



Invitasjon til Ferie For Alle 

 

Telemark Røde Kors- Ferie For Alle arrangerer vinterferie.  

 

Sted:    Skinnarbu, Skinnarbu Nasjonalpark hotel  

Tid:    20.-23. februar 

 

 

 

Påmeldingsfrist 6. februar :   https://goo.gl/forms/Yjb90B19b6i2ULJH2 

 

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 er 

konsekvensen 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 til familier som har så begrense økonomi at de ikke klarer å finansiere ferie- og 

fritidsopplevelser på egenhånd. Familiene kan ikke ha tilsvarende tilbud og økonomien må ha vært 

svak over tid. Tilbudet retter seg mot familier som har minimum ett barn i alderen 6-13 år. Familien 

må gjerne ha flere barn som er eldre eller yngre.  

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:  

Påmelder/instans som søker om plass for familiene/barna 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. 

På turen skal vi blant annet herje i snøen, ha skiskole, stå på slalåm, langrenn, ake, pilke og mye annen 

moro.  

http://www.vraadal.com/Aktoer/Quality-Straand-Hotel
https://goo.gl/forms/Yjb90B19b6i2ULJH2


 

 

 

Informasjon til familier som ønsker vinterferie  på Skinnarbu 

Dere kan glede dere til en uke med hyggelig selskap og mange morsomme aktiviteter for hele familien. Ved 

Mjøsvann midt i mellom Rjukan og Rauland i Telemark fylke. På Skinnarbu et det  et stort senter for turisme, og 

det er mulighet for mange vinteraktiviteter. En av disse er et  skisenter med trekk, heiser og andre fasiliteter.  

Møsvatn Skipark ligger ca 500 meter fra hotellet. Det er preparerte 
langrennsløper som finnes både ved skisenteret og fra andre utgangspunkt. 
Vinteraktiviteter er mer enn bare ski, og du kan  leke deg med akebrett 
eller pilke på isen.  

Skinnarbu Nasjonalparkhotell  
Skinnarbu Nasjonalparkhotell ligger på ca 1000 moh i Tinn kommune i 
Telemark, ved innfallsporten til Hardangervidda og med utsikt over 
Møsvatn. Hotellet er omgitt av en fantastisk natur, med merkede løyper både sommer og vinter.  
 
Krigshistorisk område 

Krigshistorisk område Skinnarbu Nasjonalparkhotell ligger på krigshistorisk område hvor fra deler av selve 

tungtvannsaksjonen startet.  Flere av hotellets nærmeste familie hadde viktige oppgaver i gjennomføringen av 

selve sabotasjeaksjonen.  

 

Deltagere på Ferie For Alle får fordelt hotellrom, noen store familier 

må kanskje deles på flere rom.  

Vi får servert tre måltider per dag på hotellet, «frokost, lunsj og 

middag.» Dette er vanlig norsk mat, vi gjør oppmerksom på at det 

ikke serveres halalmat.   

Vi håper selvfølgelig på sol og fint vintervær når vi har vårt opphold. 

Det blir lagt opp til turer så det er viktig å ha med godt tøy.  Det er 

også lurt å kunne pakke niste og drikke i en sekk. Husk Drikkeflaske 

+Thermos.  

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6_uO8gdjRAhVsEpoKHRMYCw0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6z-rSlYPEsY&psig=AFQjCNF4Y3M9nNoKEW8tOf7H2zwccLdL7g&ust=1485252117687333


Familien må ha med egne ski, dersom de ikke har dette kan dette skaffes på utlånssentralen i kommunen. Vi 

ber påmelder være behjelpelig med å ta kontakt med utlånssentralen.  

På familieoppholdet er aktiviteter sammen for barn og voksne 

viktig. Røde Kors lager program for dagene. 

På Familieoppholdet er det FAMILIEN som gjelder Dere skal kose 

dere sammen, og gjøre forskjellige aktiviteter sammen. 

 

Pakkeliste: 

 Toalettsaker 

 Dusjsåpe etc 

 Håndkle til badeland 

 Badetøy ( det er basseng på hotellet) 

 Bleier og våtservietter (hvis du har små barn) 

 Vanlige inneklær og undertøy osv. 

 Medisiner dersom du bruker dette. (foreldrene har ansvar for at barna tar disse) 
 Vintersko  
 Lue og skjerf 
 Votter (2 par). votter er bedre enn hansker 
 Utejakke og utebukse 
 Ullgenser 
 Tynn genser / fleece 
 Varmt undertøy  
 Stillongs – ull  
 Ullsokker  
 Fritidstøy til innebruk  
 Ryggsekk / skolesekk 
 Termos med kopp 
 Sitteplate 
 Drikkeflaske 
 Snop til å ha på rommet. Det er dyrt å kjøpe på hotellet og ingen butikk i nærheten.  
 Ski, dette får dere på utsyrsetralen.  

 
 
Kryss av etterhvert som du pakker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Trygghet og ansvar for Barna 

For at alle som er med på Ferie For Alle skal få et godt og trygt opphold er det nødvendig med noen felles  

retningslinjer. På Ferie For Alle må gjestene innrette seg etter organisasjonens verdigrunnlag: Vi tillater ikke 

mobbing og diskriminering. Ferie For Alle er også et rusfritt arrangement. 

Under Ferie For Alle oppholdet er frivillige fra Røde Kors  tilstede for dere, ikke som fagpersoner, men som 

medmennesker. Når foreldrene er med er det de som har ansvar for barna sine. Spesielt gjelder dette barnas 

sikkerhet og helse, men det er også viktig at dere som foreldre påser at utstyr som er lånt, ryddes på plass, og 

at barna legger seg til passende tid slik at de er uthvilte til kommende  dags aktiviteter. Ta kontakt med de 

frivillige fra Røde Kors som deltar dersom dere trenger hjelp for å bli med på en aktivitet. De vil bidra så godt de 

kan. 

 

Med vennlig hilsen  

Telemark Røde Kors  

Jeanette Arnesen Eriksrød 

Mob: 948 09 825 Jeanett.eriksrod@redcross.no 

1. Merk all bagasje med navn og adresse 

2. Skriv navn på alt du kan skrive på, så er de enkelt å finne eieren hvis 

noe blir borte. 

mailto:Jeanett.eriksrod@redcross.no

