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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. Koloniopholdet gør en stor forskel
for børn, der ikke får så mange positive ferieoplevelser. Vores erfaring viser, at børnene opnår det
bedste ophold ved ikke at være på samme hold som søskende og venner.
Jo flere oplysninger jo bedre udvælgelse
Vi har brug for din hjælp til at kopiere og udfylde et oplysningsskema pr. barn i samarbejde med
klasselæreren. Skemaet er grundlaget for udvælgelsen, så det kan betyde et afslag, hvis det
ikke er udfyldt fyldestgørende eller korrekt. Vi får flere ansøgere, end vi kan optage, så jo flere
oplysninger vi har, jo større chance har vi for at udvælge de børn, der har størst behov.
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 koloni ophold en stor forskel for børn, der ellers ikke
får så mange positive ferieoplevelser.
Aflevering af skema senest 8. april
Ansøgninsskema kan hentes på www.aarhuskolonien.dk og skolens kontor. Forældrene har via deres
ansøgning givet tilsagn om, at vi indhenter oplysninger fra klasselærer, skolelæge, sundhedsplejerske og Socialforvaltningen. Vi vil bede dig aflevere skemaerne til skolens kontor senest 8. april og
takker for din hjælp.

				
				

De bedste hilsner
Udsendelsesudvalget

Pernille Due				 Rasmus Rasmussen
Kolonileder 				
Lærer på Holme skole		
t. 22 80 82 70				
pernilledue123@gmail.com

Mette Mølbach

Medlem Fondsbestyrelsen
t. 30 16 92 33
mettemoelbach@gmail.com

Kolonileder
Underviser på læreruddannelsen
t. 22 35 82 30
rahrhistorie@gmail.com

Henning Lindberg

Medlem Fondsbestyrelsen
t. 29 91 34 53
henning.keld.lindberg@gmail.com

Poul Thorup

Medlem Fondsbestyrelsen
t. 20 77 96 28
poulthorup@hotmail.com

FORTROLIGT
Skemaet vedlægges
barnets ansøgning
Skolens stempel

Skemaet danner grundlag for Ahl Fondens og koloniledernes udvælgelse af børn til et gratis ophold
på Århuskolonien. At barnet kan indgå i almindeligt samvær med andre jævnaldrende børn, er en
forudsætning for at ansøge. Jo flere oplysninger, jo mere korrekt udvælgelse kan Ahl Fonden
sikre. Skemaet er kun til internt brug og bliver makuleret straks efter opholdet.
Har barnet brug for voksenstøtte, kan det ikke optages

Barnets fulde navn:
Barnets køn: Pige

Dreng

Klasse:
Skole:
Skolens telefon:
Har barnet søskende?

Ældre:

(antal)

Yngre:

(antal)

Hvordan er barnets hjemlige forhold?

Hvorfor anbefaler du, at barnet får et koloniophold?

Er der særlige forhold omkring barnet, vi bør kende til?

Brug eventuel bagsiden til supplerende oplysninger.

Aarhus, den

2022
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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

