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Et gratis ferieophold på Aarhuskolonien i Ebeltoft med samvær og naturoplevelser i højsædet er
igen i år et tilbud fra Ahl Fonden til elever på 3. – 6. klassetrin. Ansøgningskemaer kan hentes på
www.aarhuskolonien.dk eller på skolens kontor.
Et rigtig godt tilbud
Vær opmærksom på, at kolonien ikke har personale til at rumme børn, der har brug for særlig
opmærksomhed og støtte. Til gengæld gør et koloniophold en stor forskel for børn, der ellers ikke
får så mange positive ferieoplevelser.
Ansøgerliste retur senest den 5. april
Da vi gerne ville give alle ansøgere svar, vil vi bede jer udfylde medfølgende ansøgerliste nøje.
Ansøgere skal kun stå under det hold, der er søgt som 1. prioritet. Husk markering af køn, da det
ikke altid fremgår af navnet. Kopier eventuelt flere lister.
Saml i en kuvert og send en mail til poulthorup@hotmail.com. Vi vil så afhente ansøgningerne på
skolen i uge 15.
Gør det gode tilbud synligt for lærerne
Ud over den korte tekst om kolonien I modtager elektronisk til brug på skolens intranet, kan I
henvise til hjemmesiden Aarhuskolonien.dk, så lærerene kender det gode tilbud til deres elever.
I uge 19 modtager I ansøgerlisten retur med afslag eller tilsagn om et gratis koloniophold, så
skolen nemt kan give eleverne besked.
Vi takker på forhånd for jeres ulejlighed og glæder os til at give nogle af skolens elever udviklende
oplevelser og gode minder med fra 12 dages gratis ophold på Aarhuskolonien.

De bedste hilsner
Udsendelsesudvalget

Anne-Mette Light

Kolonileder
Lærer
t. 30 13 90 38
annemettelight@gmail.com

Mette Mølbach

Leder på Stilling Skole
t. 30 16 92 33		
mette.moelbach@skolekom.dk

Ulla Lund Jespersen

Pernille Due

Henning Lindberg

Poul Thorup

Kolonileder
Lærer på Katrinebjergskolen
t. 30 64 88 93
ulla_jespersen@yahoo.com

Ahl Fondens bestyrelse
t. 86 29 44 35
henning.keld.lindberg@skolekom.dk

Kolonileder
Lærer på Holme skole
t. 22 80 82 70
pernille.due6@skolekom.dk

Ahl Fondens bestyrelse
t. 86 29 05 64
poulthorup@hotmail.com

ANSØGERLISTE 2019

(Anfør kun 1. prioritet)			

Skolens stempel med adresse og tlf. nummer
Side:
Navn
Klasse
			
HOLD 1

HOLD 2

HOLD 3

HOLD 4

HOLD 5

Køn
(D/P)

Optaget

Afslag

af:

sider

Udtalelse

ÅRHUSKOLONIEN

Tilføjelser:

– det handler om at være sammen
– du finder og får nye gode venner
– vi passer på dig, og vi stoler på dig
– vi er aktive og får minder sammen
– vi er forskellige, og det er helt i orden

