
 

                                            

 

 

 

Invitasjon til 

Ferie For Alle 2018 
 

- et ferietilbud til barn og barnefamilier 

med svak økonomi 

 

Invitasjon til Ferie for alle 2018 - Haraldvollen 
 
Troms Røde Kors arrangerer hvert år ferie for barn og barnefamilier med barn i 
aldersgruppen 6 – 13 år, og som har hatt svak økonomi over lengre tid.  I år kan vi 
tilby fire opphold Ferie for alle på Haraldvollen: 
 

Påskeferie 

Ankomst fredag 23.mars 

Hjemreise tirsdag 27.mars 

  
Søknadsfrist: 20.februar 2018 
 
Sommerferie juni 
Ankomst mandag 25.juni 
Hjemreise fredag 29.juni 
  
Søknadsfrist: 4.juni 2017  
 
Sommerferie august 

Ankomst mandag 13.august 
Hjemreise fredag 17.august 
  
Søknadsfrist: 16.juli 2017  
 



Høstferie 

Ankomst fredag 16.november 
Hjemreise tirsdag 20.november 
  
Søknadsfrist: 15.oktober 2017  
 
Ansvar for barna på familieopphold 

Foreldre/foresatte har ansvaret for egne barn under familieoppholdene.  Spesielt 
gjelder dette barnas sikkerhet og helse, men det er også viktig at foreldrene påser 
at utstyr som er lånt, ryddes på plass og at barna legger seg til passende tid slik at 
de er uthvilte til kommende dagers aktiviteter.  
 
Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for familiene – ikke som 
fagpersoner, men som medmennesker.  Når foreldrene er med, er det de som har 
ansvar for barna sine. 
Vi minner også om at Ferie for alle er et rusfritt arrangement. 

Transport, samt ansvar for påmelder 

Vi har ikke egen transport for våre opphold, transport til feriestedet må ordnes av 
den enkelte eller den som forestår påmeldingen. Vi tilpasser oppholdene slik at 
rutebusser skal kunne benyttes.  Påmelder er ansvarlig om det oppstår 
skadeverk, og må også være kontaktpunkt dersom det oppstår sykdom 
eller andre kritiske forhold med familien under ferieoppholdet. 
 

Frivillige 

Alle frivillige fra Røde Kors har levert forenklet politiattest og fått opplæring. 
 

  

 

Reiseforsikring 

Røde Kors har tegnet en ren ulykkesforsikring som gjelder fra hjemmet til 
feriestedet, inklusive oppholdet for alle deltakere.  Forsikringen dekker død og 

invaliditet.  Vil man forsikre seg mot f.eks. tyveri, så må egen reiseforsikring ordnes.  



Distribusjon av invitasjoner 

Vi vet at kommunens etater gjennom sin tjenesteyting kommer i kontakt med 
familier i målgruppen både innenfor og utenfor hjelpeapparatet, og ber derfor om 
hjelp til å formidle denne invitasjonen til barnefamilier med behov.  Husk at en 
saksbehandler må delta i utfyllingen av søknaden med begrunnelse og 
underskrift, for at søknaden skal bli vurdert. 
Hvis det søkes om plass for flere familier må søknadene prioriteres. 
 

Finansiering 

Røde Kors finansierer oppholdene Ferie for alle. Reisen dekkes av hjelpeapparatet 
som søker om opphold for familiene. 
___________________________________________________________________ 
 
Søknadsskjema (se vedlegg) må fylles ut med alle opplysninger og sendes til  
Troms Røde Kors innen søknadsfristene som er satt opp. 
 
På grunn av personalopplysninger som fremkommer i søknaden, må søknaden 
sendes pr post til: Troms Røde Kors, Havnegt. 20, 9404  HARSTAD 
 
Har dere spørsmål kan dere kontakte oss på tlf: 77 83 03 73 
 
Med vennlig hilsen fra 
Troms Røde Kors 
 
Harriet Karlsen 
Prosjektleder Ferie for alle 
 

 


