
 

 Påskeopphold med Ferie For Alle 2019  
- Et gratis ferietilbud til barnefamilier med lav økonomi  
 
 
Påmeldingsfristen er 28 mars! 

 
 
 
 

 



Ferie for alle  
- Et gratis ferietilbud til barnefamilier med lav økonomi  
 
Målgruppe  
Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte kan 
konsekvensene være at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale opplevelsene som de har behov 
for.  
Ferie for alle er et gratistilbud til barn og barnefamilier med presset økonomi. 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. Familiene kan ikke ha tilsvarende tilbud og økonomien 
må ha vært svak over tid. Tilbudet retter seg mot familier som har minst ett barn i 
barneskolealder, 6-13 år.  

Samarbeid  
Naboer, venner, familie og ansatte i kommunen vet mye om hvilke barnefamilier som trenger et 
ferieopphold. Derfor 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:  
Påmelding; familien kan ikke melde seg på uten en kontaktperson. Det er kontaktpersonen til 
familien som søker om plass på vegne av familien. Viktig at de familier som får tilbud om 
opphold gir beskjed så fort som mulig, hvis de ikke kan benytte tilbudet, slik at vi kan gi tilbudet 
videre til de som står på venteliste. 
 

 



Invitasjon til:  
Ferie For Alle påsken 2019. Fra 18-22 april.  
Vi besøker Kilandsenteret i Grimstad             
Påmeldingsfristen er 28 mars! 

 
 
Oppholdet er for familier med minimum et barn i alderen 6-13 år. Familien kan ha både eldre og 
yngre barn i tillegg. Familien bør være glade i å være utendørs og å være aktive. Det er mulig å 
låne ski, akebrett, skøyter og annet utstyr.  
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Kilandsenteret 18-22 april.  
Ferieoppholdet på Kilandsenteret blir fult av moro og aktivitet. Her er det muligheter for å lage 
drops, bake, padle, klatre i klatrevegg, ake, gå på ski og skøyter, prøve zip-line og mye mer. 
Oppholdet dekker overnatting med alle fasiliteter og mat er inkludert. Felles transport til og fra 
senteret dekkes av Vest-Agder Røde Kors.  

Reiseforsikring  
Røde Kors har tegnet en ren ulykkesforsikring som gjelder fra hjemmet til feriestedet, inklusive 
oppholder 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.  

Søknadsskjema: https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/  

 
Påmeldingsfristen er 28 mars! 
 

Har dere spørsmål, kan dere kontakte undertegnede  
Edmund Birkedal  
Rådgiver oppvekst 
Agder Røde Kors  
Edmund.birkedal@redcross.no  
48005810 
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