Thise Ladegård 2018.
Vi mødes mandag d. 6. august kl. 7.30 ved klubben.
Vi skal med BUS- så husk kørepiller eller armbånd. Ikke alle kan
sidde foran.
Vigtigt..

Inden afgang skal al medicin, også hovedpinetabletter, afleveres til Birde eller
Christina . Husk at udfylde medicin kortet grundigt. Husk at det er os

ukyndige der skal give dit barn medicin, så det er vigtigt at der er eksakte
instrukser på hvornår, hvor meget og hvem. Sygesikringsbevis afleveres
til Cecilie og Yannick .
Solcreme og myggestift og kørepiller skal I selv medbringe.
Du skal medbringe:

OBS. dynebetræk, pudebetræk og lagen.- og hvis du skal sove i telt, sovepose og
liggeunderlag.
Tøj til al slags vejr. Badetøj, Toiletsager, håndklæde, Lommelygte, indendørssko,
Sovedyr eller sut
En taske/pose, pung når vi skal på tur. (Husk vi skal i Fårup sommerland, hvor du kan
have badetøj med.)
I tilfælde af skadestuebesøg skal alle børn medbringe sygesikringsbevis.

O.B.S. Husk at underskrive en tilladelse til badning!

Lommepenge Max 300,- kr. fritidsklubben.

Beløbet skal være i 10 og 20 kr. mønter, da de
bliver ”indsat” i Thises ”Bank”
Vi ved at, det er dejligt at få post, når man er væk hjemmefra, så send det
meget meget tidligt(måske allerede inden afgang) eller giv os et kort med, så
skal vi sørge for ungerne får det onsdag.
Lejrens adresse:
Barnets navn.
Thise Ladegård
Vendsyssels lejrskole
Kirkebakken 25
97oo Brønderslev
Tlf. 98 88 70 13

Hjemkomst fredag d. 10 / 8 kl. ca. 16.00

Til turen: Madpakke og drikkelse og evt. læsestof til turen. (Lad vær at lægge
noget du skal bruge under turen i din kuffert.) Turen varer ca. 6 timer.
Det er også ok med lidt penge eller slik til turen.

Lommepenge kan ikke indbetales her, dem skal dit barn have med.
De afleveres til Birde eller Pia på lejren- så put dem bare i kufferten.

Særaftale for fritidsklubben.
Efter aftale må fritidsklubben gerne have mobiler med. Men de bliver opbevaret om dagen,
og de kan evt. udleveres til godmorgen og godnat til far og mor.
Dette for, at give pædagogerne en chance for, at løse konflikterne og ikke forældrene i
Hvidovre.
Det, der det ene øjeblik kan synes stort, er for det meste færdigt, når vi sammen har løst
konflikterne.
Ellers lad telefonerne blive hjemme.
Klubbens mobil hvis det er nødvendigt: 9152 7688

På gensyn til en fed tur. Vi glæder os.
Kærlig hilsen alle pædagoger
Husk: Chokolade til lederne ;-) uhhmmm

Nedenstående seddel bedes afleveret i
klubben inden afgang eller med i kufferten.

Thise 2017.
Navn……………………………………………………………….nr……………………..

Særlige forhold vi skal vide- feks. om barnet er
sengevæder……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tlf. mor dag…………………………………………..aften………………………………………..
Tlf. Far dag ………………………………………….aften…………………………………………..

Bliver dit barn køresyg?................................................
Husk du skal selv sørge for kørepiller – husk til hjemturen.

Svømmetilladelse
Ja mit barn må godt deltage i badning i Fårup Sommerland………………………………………………………

Nej, mit barn må ikke bade I Fårup Sommerland.………………………………………………………………….
Forældre underskrift………………………………………………………………………………….

Medbringes eller afleveres i klubben inden afgang.
Uden tilladelse, må dit barn ikke svømme.

Må ikke lægges i kufferten, men sammen med medicinen.
Medicin skema
Barnet navn:
Cpr.nr:
Kontakt person & telefon nr:
Barnets sygdom:
Allergier:

Medicin skema for fast/ dagligt medicin.
Venligst skriv hvor mange tabletter, pust eller ml. Barnet skal have ved morgen, middag, aften
eller nat administration.
Navn på
medicin

Styrke på
medicin

Indikation Morgen

Middag

Aften

Nat

Bemærkninger.

Medicin skema for medicin der kun skal gives ved behov.
Venligst tydeligt beskriv hvornår barnet har behov for medicin, og hvor meget medicin, som gives
efter behov.

Navn på
medicin

Styrke på
medicin

Indikation Hvor meget
Hvor ofte
gives der pr.
må det
administration gives

Hvor
meget må
der gives
pr. døgn

Afleveres til Birde eller Christina ved afgang.
Husk kørepiller..

Bemærkninger

