Helgkollo för barn och
ungdomar 12-16 år

Linköpings kommun

Råd & Stöd
Leanlink
leanlink.se

Helgkollo för barn och ungdomar 12 – 16 år
Helgkollo är ett alternativ till kontaktperson eller kontaktfamilj för barn och
ungdomar 12-16 år som är i behov av extra stöd.
Anledningen kan vara att inte ha så många kamrater, inga fritidsaktiviteter eller
speciella intressen. Det kan också vara att tillvaron är lite trasslig i skolan eller
hemma.
Vi finns till för: Vi finns för dig som vill komma iväg och göra roliga
aktiviteter tillsammans med jämnåriga.
Vi erbjuder dig att: Delta i en grupp med som mest sju ungdomar.
Träffa gruppen sju gånger/termin, tre tillfällen fredag – söndag med
övernattning och fyra tillfällen lördagar.
Tillsammans med gruppen och ledarna planera vad ni ska göra under träffarna.
Vid varje tillfälle få göra någon aktivitet eller utflykt.
Vid helhelgsträffarna åka iväg och bo i stuga eller vandrarhem.
Helgkollogruppen har en central samlingsplats där gruppen börjar och slutar
träffarna. Det är målsmans ansvar att ungdomen blir lämnad och hämtad på
samlingsplatsen.
Vi som arbetar på Helgkollo: Vi som arbetar på Helgkollo är ledare med
pedagogisk utbildning och erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.

För mer information, välkommen att kontakta:
Björn Koistinen, samordnare, telefon 013263940, mobil 0724549340
bjorn.koistinen @linkoping.se

ANSÖKAN TILL HELGKOLLO
FÖR UNGDOMAR 12-16 ÅR
Leanlink
Råd & Stöd
Helgkoloniverksamheten
Björn Koistinen

Ansökan gäller för:
Namn

Personnummer

Vårdnadshavare 1
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-postadress

@

Vårdnadshavare 2
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-postadress

@

Skola
Barnets skola

Mitt barn har extra stödinsatser i skolan

Klass

Nej

Ja

Vilken typ av stöd:

Hur långt kan ditt barn simma? (ungefär antal meter:……………………………………………………………….

Allergier, sjukdomar, medicin, matvanor, sömn, eller annan information som är viktig för personalen att känna till

Underskrift vårdnadshavare (Om barnet har två vårdnadshavare ska båda underteckna ansökan)
Ort och datum

Namnteckning/vårdnadshavare

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnteckning/vårdnadshavare

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Björn Koistinen
Helgkolloverksamheten Råd & Stöd
Linköpings Kommun
Vistvägen 34
587 32 Linköping
__________________________________________________________________________________________

