Sommarlovskoloni 2020
Bussen…
…avgår från Centralstationen,
Kl 13.00 och kommer till
samma plats kl 13.00 på
hemresedagen.
Avresedag & hemresedag
1:a perioden reser fredagen
12 juni & kommer hem
onsdagen 1 juli
2:a perioden reser fredagen
3 juli & kommer hem
onsdagen 22 juli
3:e perioden reser fredagen
24 juli & kommer hem
onsdagen 12 augusti
COVID-19
För allas säkerhet kommer vi
följa särskilda regler i år
vilket vi redovisar särskilt till
Er. Viktigt att vi alla följer
dessa regler.
VÄLKOMMEN till oss…
…när du vill men kontakta
oss innan så du vet att vi är på
plats.
Besök vår HEMSIDA!
Som förälder, syskon, och vän
har du möjlighet att följa våra
äventyr och aktiviteter på
Västeråsgården. Du kan
mellan den 12:e juni och 20:e
augusti gå in på vår hemsida
och läsa om dagens äventyr.
www.vasterasgarden.se
och facebook att gilla

Rumsledare

Hemlängtan…

Alla barn får en Rumsledare
som under de första dagarna.
Ditt barns rumsledare
kommer att kontakta dig för
att presentera sig samt
informera om vad som hänt
sedan ditt barn kom till
kolonin. Du kommer även få
information om vilket rum
barnet bor i, när de har
telefontider osv.

…kan förekomma de första
dagarna. Vi rekommenderar
att Du som förälder väntar
några dagar innan du ringer så
att barnet får komma till ro.
Telefontystnad de tre första
dagarna. Om du är orolig eller
undrar något kan du givitvis
ringa till oss ledare.
Tillsammans ska vi göra det
bästa för att barnen har en bra
tid hos oss.

Telefontid
Under telefontiden kan du
som förälder ringa för att höra
hur det står till med ditt/dina
barn. Nedan ser du dessa tider
och det är då vi oftast
befinner oss inne i huset för
att äta. Det kan också hända
att vi skjuter på våra måltider,
tex om vi har äventyrsresor.
Resterande tid är barnen och
ledarna upptagna i aktiviteter
både ute på tomten och i
skogen och då har vi också
svårt för att svara. (Barnen får
använda egna telefoner under
dagen fram till kl 22.00.)
Telefontider: 8.15-9.00 och
17.30-18.15.

Fickpengar
Vi rekommenderar att barnen
får med sig 450 kr för inköp
av godis, aktiviteter och
minneströja.
(Glass och dricka i kiosken 60
kr/vecka, 200 kr aktivitetsval
samt 70kr för minneströja.)
Föreningen Västeråsgården

Ansvarar för verksamheten
och hälsar alla barn och
föräldrar välkomna till en
underbar sommar 2020.

Alla älskar att få brev
Bra att tänka på…

Klädmärkning
Det är väldigt viktigt att Du
som förälder tar ansvar för att
märka barnens kläder. Vi
rekommenderar att kläder
märks med spritpenna på
tvättlappen. Vi kommer även
att märka kläderna med en
rumsbokstav men det är svårt
för oss att märka mörka/svarta
kläder, (speciellt strumpor)
se till att Du märker dessa
plagg extra tydligt. Barnen
handhar sina kläder och måste
ta ett ansvar för dessa under
kollovistelsen.

* skicka gärna med
frankerade kort o kuvert

En liten hälsning hemifrån är
alltid kul att få. Se adress
nedan.

* barnen får äta godis på vissa
dagar så ta inte med eller
skicka hit godis
* det är väldigt kul att få kort
o brev hemifrån
* packlista skickas med från
barn- o familjeträffen, på
baksidan på den kan du skriva
några rader om barnet som du
tycker att vi bör veta

Försäkring
Barnen är
olycksfallsförsäkrade under
sommarvistelsen genom
Västerås Stad
Telefon
Lilla: 076-57 96 320
Stora: 076-57 96 330
Chef och kök
0240 – 65 00 53

Värdesaker

Vi vill naturligtvis att alla
kläder ska komma hem också!
Se till att kläderna räcker för
några ombyten. Det
rekommenderade antalet på
packlistan skall räcka för hela
perioden. Vi tvättar ditt barns
kläder ungefär var tredje dag.
Skicka inte med finkläder
eller stickade tröjor. Stövlar o
regnkläder är viktigt att få
med!
Kvarglömda kläder kommer
att finnas med på när bussen
vid hemkomst. Efter detta
sparas kläderna på Västeråsgården till den 1 september.
Därefter lämnas kvarglömt till
Myrorna.

Värdesaker så som dataspel,
digitalkamera och telefoner
rekommenderar vi att man
INTE tar med. Det är lätt hänt
att något går sönder eller
försvinner, och vi vet alla hur
tråkigt det är när det händer. .
Vi ansvarar och ersätter inte
de värdesaker som skickas
med utan rekommenderar att
dessa lämnas hemma. Om
värdesaker tas med ligger det
på barns och föräldrars
ansvar.
Vi ledare ansvarar för att
under varje period fotografera
de aktiviteter och lekar som
anordnas. Dessa fotografier
sammanställs sedan på en
hemsida som barnen får med
sig kod till att ladda ner
bilder.

Adress
Västeråsgården
Norra Årängsvägen 1
777 93 SÖDERBÄRKE
Här hittar du oss
BESÖKSFÖRBUD
Om du vill åka till oss med bil
tar du väg 66 mot Ludvika.
Innan du kommer fram till
Söderbärke finner du en skylt
som det står
VÄSTERÅSGÅRDEN på,
sväng då vänster och du
kommer snart att hitta oss.
Frågor gällande uttagning,
reserver och betalning…
…besvaras av Torbjörn
Berggren på 021-393696
Föreningsordförande
Staffan Jansson
0704653231

