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Sommerkolonier

Dato: 29. januar 2018

Så er det blevet tid til at søges om, at komme på sommerkoloni og jeg
kommer rundt med folderne fredag den 19. januar 2018.
Igen i år skal der søges elektronisk om at kommer på sommerkoloni. Ansøgningsskemaet ligger på
koloniernes hjemmeside. Hvor det skal udfyldes af forældrene. Ansøgningsskemaet findes ved at
gå ind på www.kolonier.hvidovre.dk, vælg feriekolonier i menuen til venstre og tryk på
ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt fra den 29. januar 2018.
Da jeg ikke, uden forældrenes samtykke, må indhente kolonirelevante oplysninger om de børn, der
søger om at komme på koloni, vil der i år blive udsendt en samtykkeerklæringen til forældre via eBoks.
Jeg skal have samtykkeerklæringen retur fra forældrene senest den 2. marts 2018. I vil i løbet af
uge 10 modtage en mail, hvor der er vedhæftet et Excel-ark med de elever fra jeres skole, der har
søgt om at komme på koloni. I kolonnen bemærkninger skal I så sørge for at klasselæreren/skolen
notere om der er nogle særlige kolonirelevante hensyn, der skal tages til det enkelte barn.
Af hensyn til både børn og lederne på de enkelte kolonihold, er det vigtigt at bemærkningsfeltet
udfyldes, så koloniopholdet bliver en succes for både børn og voksne.
Excel-arket skal derefter returneres til mig, så jeg kan skrive bemærkningerne ind på de enkelte
elever, så vi har dem når børnene skal fordeles. Jeg skal have arket retur senest den 3. april 2018.
Inden fordelingsmødet vil I modtage en liste, hvoraf det vil fremgå hvilke børn din skole, der har
søgt om at komme på koloni samt i hvilke perioder der er søgt. Ligesom I vil få en liste over
samtlige ansøgninger fordelt på perioder.
Der afholdes møde om fordelingen af kolonibørn den 10. april 2018, 08:30 – 16:00, i Multihuset,
Høvedstensvej 45. Mødelokalet hedder Kystagerparken.
Der vil blive serveret morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe, så af hensyn til bestillingen, vil jeg
gerne vide om du kommer, senest den 5. april 2018
Med venlig hilsen
Lise Meyer

