
  
 

Rogaland Røde Kors Ferie for Alle – Vinterferie for barn 
 Gullingen turistsenter og leirskule, 22. – 27. februar 2020 

 

 
Gjennom Ferie for alle (FFA) ønsker Rogaland Røde Kors å bidra til at barn får gode ferieopplevelser i skolens ferier. 
Vi vet at mange familier ikke har økonomi til å reise på ferie, og for et barn kan det være en vond opplevelse å aldri 
kunne reise på ferie. 
 

Rogaland Røde Kors Ferie for Alle inviterer til vinterferie for barn i 
alderen 6. – 13 år til Gullingen i Suldal. Vi skal bo på Gullingen 
Turistsenter & Leirskule, midt i skianlegget. Det er beregnet plass til ca 
50 barn. Ferie for alle er en aktiv ferie. Vi legger opp til 
friluftsaktiviteter - lek, sosialt samvær, utfordringer og glede i samvær 
med trygge voksne.  På Gullingen vil det bli muligheter for skigåing, 
aking og mange andre kjekke aktiviteter ute i snøen. Leirskolen har 
gode fasiliteter som legger til rette for en flott ferie. 
 
UTSTYR TIL DELTAKERE 
Både Gullingen og Ferie for Alle har en del skiutstyr til utlån, så det er 
mulig å delta selv for de som ikke har slikt utstyr selv.  Det er imidlertid 
viktig at påmelder (barnevernstjeneste, sosialtjeneste etc.) sørger for 
at barna har varme klær og sko som egner seg for vinteraktiviteter ute i 
snøen. 
 
SØKNADSSKJEMA OG PÅMELDING 
 
Tidsrom: Lørdag 22. februar til Torsdag 27.februar 2020 
 
Påmeldingsfrist: 4. februar 2020                                   
 

 
Transport vil bli organisert. Nærmere informasjon om reisen vil bli sendt ut senere. Bekreftelse på plass og 
informasjon om reisen og oppholdet vil bli sendt til påmelder etter søknadsfristens utløp. 

Påmeldingsskjema må fylles ut med alle opplysninger og sendes returadresse så fort som mulig. Kan også sendes 
pr. epost til ferieforalle.rogaland@redcross.no 

 

Vi ber om at dere på søknadsskjema prioriterer deres søkere i forhold til hvem som trenger dette tiltaket mest.  Det 
har vært stor søknad til de ulike tilbudene Røde Kors har, og en prioritering fra dere gjør utvelgelsesprosessen noe 
enklere, selv om vi gjerne skulle fått alle med på turen.  
 
Vi takker så langt for godt samarbeid og håper at kommunene formidler tilbudet til relevante instanser så raskt som 
mulig.  Med ønske om et fortsatt godt samarbeid og mange gode ferieopplevelser for barn i målgruppa fra deres 
kommune. Vi vet de finnes i alle kommuner – i hele landet! Hjelp oss å nå fram til dem ☺  
 

Med vennlig hilsen 

Ferie for Alle Rogaland 
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