Sommarens internatkollo 2018
Vad är internatkollo?
Hos oss på kollo kan du bada, hänga med kompisar, spela fotboll, åka på hajk, fiska,
paddla kanot, pyssla och mycket annat. Helt enkelt en mix av sköna sommardagar på
stranden och galna upptåg med mängder av aktiviteter.
Du bor på kollo i 6, 7 eller 8 dagar beroende på vilken klass du går i, vi har flera olika kolloperioder på en sommar.
Period 1
Period 2
Period 3
Period 4

2018-06-16 - 2018-06-21
2018-06-25 - 2018-07-01
2018-07-04 - 2018-07-11
2018-07-14 - 2018-07-20

6 dagar åk. 4-5
7 dagar åk. 5-6
8 dagar åk. 6-7
7 dagar åk. 7-9

KFUM Rengen lägergård ligger utanför Sturefors, ungefär 2 mil från Linköping. För varje period ordnar vi med en stor buss som vi åker med. Några ledare åker med bussen och de andra
ledarna är kvar på kollo och tar emot er när ni kommer fram. När din kolloperiod är slut åker
vi buss tillbaka till Linköping.
Vi bor i mindre stugor och har ett större hus med aktivitetsrum/matsal. Du får bo tillsammans
med andra deltagare i stugor om 6-8 sängar. Ledarna bor också i husen, fast i egna rum. Det
finns alltid ledare du kan prata med, också på natten, om du t.ex. har svårt att sova eller behöver prata om något.
Prata med någon vuxen hemma om du är sugen på att åka på kollo eller om du kanske vill
veta mer innan ni söker.

Internatkollo
Anordnas av oss på Fritidsverksamheten som är en del av Sektionen för resurs- och stödverksamhet inom Linköpings kommun. Vi har i uppdrag av Barn- och Ungdomsnämnden att bedriva internatkoloniverksamhet. Förutom att ge barnen och ungdomarna en säker och trygg kollovistelse handlar kollo om gemenskap, minnesvärda upplevelser och att växa som människa.
Det kan vara ett stort steg att vara hemifrån under dessa dagar.
Under varje period arbetar 1–2 biträdande föreståndare och ett antal barnledare. Det övergripande ansvaret för verksamheten vilar på en föreståndare och på verksamhetschef.

Resa till och från kollo
Resa till och från kollo sker gemensamt med buss från Linköping.

www.linkoping.se/sommarkolonier

Platsbekräftelse
Om ni blir erbjuden en kolloplats, får ni senast den 2018-05-04 ett brev med platsbekräftelse
från oss på kollo. Ni kommer därefter att ha ungefär en vecka på er att tacka ja eller nej.
OBS! Anmälan är bindande.
Kostnad
1:a barnet
2:a barnet
3:e, 4:e barnet

Period 1
6 dagar
400 kr
300 kr
200 kr

Period 2
7 dagar
500 kr
350 kr
250 kr

Period 3
8 dagar
600 kr
400 kr
300 kr

Period 4
7 dagar
500 kr
350 kr
250 kr

Ansökan (sid. 3-4) skickas till:
Linköpings kommun
Sektionen för resurs- och stödverksamhet, Koloniverksamheten
Klostergatan 24
581 81 Linköping
Sista ansökningsdag: 2018-04-06
Spara sidorna 1-2 vid anmälan, det underlättar om ni vill kontakta oss. Har ni frågor eller undrar över något är ni varmt välkomna att höra av er.
Therése Hansson
013-20 71 88
therese.a.hansson@linkoping.se

Information om behandling av personuppgifter (Personuppgiftslagen SFS 1988-204)
Personuppgifter som lämnas i ansökan behandlas av Sektionen för resurs- och stödverksamhet för
administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också
avses framställning av statistik, debitering av avgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår efter
skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter som behandlats.
Sektionen för resurs- och stödverksamhet är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande
uppgifter

www.linkoping.se/sommarkolonier

Barn/ungdom
Namn (en ansökan per barn)

Personnummer

Vårdnadshavare
Namn vårdnadshavare 1

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefon bostad

Mobilnummer

E-postadress

Namn vårdnadshavare 2

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefon bostad

Mobilnummer

E-postadress

Skola
Skolans namn

Klass

Klasslärare

Informationsutbyte med barnets skola
Som en del i vårt arbete med antagning till Kommunens internatkollo kan vi ibland behöva kontakta barnets
skola för att få mer information om barnets styrkor, svagheter och behov av kollo. Det här innebär att:
”Uppgifter för vilka det råder sekretess inom kolloverksamheten behöver kunna lämnas från kolloverksamheten till skolan samt att uppgifter för vilka det råder sekretess i skola behöver kunna lämnas till kolloverksamheten.
Jag/vi tillåter att kolloverksamheten samt barnets skola, i antagningsarbetet får informera varandra om uppgifter för vilka det råder sekretess”.
Ja

Nej

Jag/vi vill veta mer

www.linkoping.se/sommarkolonier

Viktigt för oss att veta
Allergi-sjukdom-medicin
Ja
Nej
Om ja, allergi mot vad? Vilken sjukdom? Vilken medicin?

Specialkost
Ja
Om ja, vilken?
Kan simma

Nej
meter

Övrig information

Varför har ni sökt till kollo?

Ange önskemål om kolloperiod med siffran 1=1: a handsval och siffran 2=2: a handsval
Period 1
åk 4-5
Period 2
åk 5-6
Period 3
åk 6-7
Period 4
åk 7-9
Har barnet/ungdomen varit på kollo tidigare?
Ja
Nej
Om ja, vilket/vilka år?
Har ansökan skickats in för syskon?
Ja
Nej
Om ja, ange syskonens namn och födelseår

Underskrift vårdnadshavare
Ort och datum
Namnteckning vårdnadshavare 1

Namnförtydligande

Ort och datum
Namnteckning vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Räkningsmottagare
Namn

Personnummer

OBS Anmälan är bindande, ej utnyttjad plats debiteras. Vid sjukdom krävs läkarintyg

Gatuadress

Postnummer och ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Sista ansökningsdag: 2018-04-06
Ansökan skickas till:
Linköpings kommun, Sektionen för resurs- och stödverksamhet, Koloniverksamheten
Klostergatan 24
58181 Linköping

www.linkoping.se/sommarkolonier
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