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AARHUSKOLONIEN
Egernstien 2C · Ahl · 8400 Ebeltoft · tlf. 4114 1153
www.aarhuskolonien.dk

SOMMERCAMP PÅ AARHUSKOLONIEN
VED AHL STRAND
Aarhuskolonien er et tilbud om 12 dages gratis ferieophold sammen med andre fra
folkeskolens 3. – 6. klasser i Aarhus Kommune. Kolonien ligger i Ebeltoft tæt ved skov
og strand. Transporten foregår i bus til og fra Aarhus og er som opholdet gratis.
På Aarhuskolonien er én ting vigtigere end alt andet – at have det godt med hinanden. Ud over
muligheden for mange nye venskaber byder kolonien blandt andet på:
• Ture til stranden
• Bålaftener
• Diskoaftener
• Byture til Ebeltoft
• Ahl March i smuk natur
• Boldspil og fælles aktiviteter
• Kreativitet med perler, maling osv.
Gode muligheder for samvær
Aarhuskolonien har stor boldbane, bordtennis, udendørs teaterscene og ligger 400 meter fra en
lavvandet strand. Der er spil til ude- og indebrug samt materialer til hobbyarbejde og sund mad fra
eget køkken. Der er plads til 48 børn på hvert af de fem kolonihold hver sommer. Børnene sover på
to sovesale, hvor der er plads til henholdsvis 24 drenge og 24 piger.
Traditioner skaber sammenhold
Aarhuskolonien har eksisteret i mere end 80 år og bliver drevet af Ahl Fonden. Opholdet er støttet af Børn og Unge Forvaltningen i Aarhus Kommune og finansieret af fondens egne midler samt
bidrag fra øvrige fonde. Fordi kolonien handler om fællesskab og nye venskaber, betyder det, at
der er begrænset adgang til mobiltlf., at vi ikke ser tv, spiller spil eller bruger Ipad. Du kan bruge
mobilen 45 min hver dag resten af tiden opbevares den i et aflåst skab. I stedet er vi sammen med
hinanden.
Voksne øger trygheden
På kolonien er der en læreruddannet leder samt 5 pæd. medarbejdere hvoraf mindst 2 kvindelige,
der indgår i en vagtplan, så der hele tiden er tre voksne på vagt.
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte en af lederne fra Aarhuskolonien på telefon
4114 1153 mandag til torsdag i tidsrummet kl. 17 - 19 i ugerne 11 - 13.
Aflever ansøgningsskema senest den 12. juni 2020 (NB: ny dato pga. coronavirus)
Du kan søge om ophold på Aarhuskolonien ved at udfylde ansøgningsskemaet og aflevere det til
kontaktlæreren. Barnet skal være indstillet på at gennemføre alle 12 dages koloniophold. Ved
udeblivelse uden afbud går et barns plads tabt, og Ahl Fonden opkræver gebyr på 200 kr.
Vi kan ikke love du får en plads med din kammerat.

			

Ønsk gerne flere perioder og prioriter ved at skrive 1 ved første prioritet, 2 ved anden osv.
Jo flere hold du ønsker, jo større er din chance for at få plads.

XXXX

Hold 1: 1. juni - 12. juni

Hold 4: 13. juli - 24. juli

Hold 2: 15. juni - 26. juni		

Hold 5: 27. juli - 7. august

Hold 3: 29. juni - 10. juli		

Barnets fulde navn:
Barnets CPR-nummer:
Klasse:

Skole:

Forældres/værges fulde navn:
Bopælsadresse:
Telefonnummer (gerne flere):
Har barnet tidligere været af sted på Aarhuskolonien JA
Er barnet vaccineret mod stivkrampe: JA
Tisser barnet i sengen om natten: JA

NEJ
NEJ

Årstal		

NEJ

Hvis JA hvornår
Af og til

Har barnet en sygdom eller diagnose (fysisk eller psykisk)? JA

NEJ

Hvis JA hvilken (Brug gerne bagsiden til uddybning)

Får barnet medicin? JA

NEJ

Hvis JA hvilken:

Er der særlige hensyn de voksne skal kende? JA

NEJ

(Brug eventuel bagsiden)

Må billeder af barnet bruges på koloniens website og materiale
og facebookside? 						
JA
Må barnet tage havbad under opsyn af voksne med livredderkursus? JA

Aarhus, den

NEJ
NEJ

2020
Forældre eller værges underskrift

Med din underskrift giver du tilladelse til at lederne på Aarhuskolonien kan indhente supplerende oplysninger om dit barns
forhold fra skole via lærer, sundhedsplejerske eller skolelæge og eventulle relevante instanser. Dette er udelukkende til internt
brug for kolonien og er afgørende for udvælgelse og optagelsen af børn til koloniophold.

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

