Høst- og Juleferie med Ferie for alle i Agder
2021
- Informasjon til påmelder om gratis ferieopplevelser for
barn og barnefamilier.

Ferie for alle

er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med presset økonomi. Mange

barnefamilier i Norge har av ulike grunner ikke mulighet til å ta med familien på ferie. Ferie for alle har derfor
siden 2001 gitt tilbud om gratis ferieopphold for barnefamilier.

Ferie for alle skal bidra til sosial deltakelse 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
egenhånd. Tilbudet retter seg mot familier som har minst ett barn i barneskolealder, 6-13 år. Familiene kan ikke
ha tilsvarende tilbud og økonomien må ha vært svak over tid.

Samarbeid
For å nå ut til målgruppen, og til dem som trenger det aller mest, så 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 tilstede for
gjestene, ikke som fagpersoner, men som medmennesker. På familieopphold har foreldrene ansvar for barna
sine.

Viktig:
Familien kan ikke melde seg på selv. En kontaktperson i det offentlige apparatet søker på vegne av familien.
Kontaktpersonen 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. Kontaktpersonen er også et viktig bindeledd mellom Røde
Kors og familien, og hjelper oss med å videreformidle viktig informasjon til deltakerne.

Reiseforsikring
Røde Kors har tegnet en ren ulykkesforsikring som gjelder fra hjemmet til feriestedet og under oppholdet for
alle deltakerne. Forsikringen dekker død og invaliditet. Vil man forsikre seg mot f. eks tyveri, må egen
reiseforsikring ordnes.

Rusfritt
Vi minner 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.

Ferie for alle – Familieopphold
På grunn av covid-19, og situasjonen som vi er i nå, så vil tilbudet være litt mindre enn det vi kjenner fra tidligere
år. Likevel arbeider vi for å gi gode ferieminner og -opplevelser til barn og familier i hele Agder. Vi vil tilby tre
familieopphold med begrenset antall plasser for å ivareta godt smittevern. Familien kan ha både eldre og yngre
barn i tillegg og bør være glade i å være utendørs og å være aktive. Tilbudet i høst- og juleferien 2021 vil finne
sted på Haraldvigen og Vrådal:

02. – 06. Oktober

Haraldvigen - Kristiansand
Ferieoppholdet på Haraldvigen byr på mestringsopplevelser på vann og
land. Her er det muligheter for å lære seg å padle i kano, kajakk, bade,
og ikke minst, fiske! Oppholdet dekker overnatting med alle fasiliteter
og mat er inkludert. Felles transport til og fra senteret dekkes av Agder
Røde Kors. Les mer her.

06. – 10. Oktober

Straand hotell - Vrådal
Ferieoppholdet i Vrådal byr på mestringsopplevelser gjennom mange
forskjellige aktiviteter og turer. Skulle været tillate det så vil det bli
mulighet for ski og aking. Oppholdet dekker overnatting med alle
fasiliteter og mat er inkludert. Felles transport til og fra senteret dekkes
av Agder Røde Kors. Les mer her.

26. – 30. Desember

Straand hotell - Vrådal
Ferieoppholdet i Vrådal byr på mestringsopplevelser gjennom mange
forskjellige aktiviteter og turer. Skulle været tillate det så vil det bli
mulighet for ski og aking. Oppholdet dekker overnatting med alle
fasiliteter og mat er inkludert. Felles transport til og fra senteret dekkes
av Agder Røde Kors. Les mer her.

For å få til dette, så trenger vi din hjelp Røde Kors ønsker å nå ut til de familiene som trenger det aller mest, og derfor ber vi dere om å
søke inn alle barnefamiliene i målgruppen som dere vet har et stort behov. Familien kan ikke
melde seg på uten en kontaktperson. Kontaktpersonen til familien s om søker om plass er ansvarlig
for at de som får innvilget plass benytter seg av tilbudet, eller melder avbud i god tid før
oppholdet. Det vil si at det er nødvendig med oppfølging og dialog med familien. Vi er nødt til å
minne om at alle deltakerne må ku nne norsk og at de har bodd minimum tre år i Norge. Se
vedleggene for mer informasjon.

Med tanke på familieoppholdene, så vil det være begrensede plasser, så hjelp oss gjerne med å
prioritere familiene hvis du søker på vegne av flere. Du søker om plass for familien via elektronisk
søknadsskjema innen 31.August 2021.

Spørsmål? Ta kontakt med oppvektsrådgiver Irgen Wiig Sørensen på
telefon 41297841 eller irgen.wiig.sorensen@redcross.no

