FERIEKOLONI 2019
- PÅ FERIE MED SKOLEN!

TIL ELEVER I 3. – 8. KLASSE.

GENTOFTE KOMMUNELÆRERFORENINGS FERIEKOLONIER

TIL HJEMMET
Til Gentofte Kommunelærerforenings Feriekolonier Broager, Solgården og
Vesterhavsgården sendes i sommerferien 8 hold á ca. 48 elever under ledelse af
primært lærere fra kommunens skoler.
Vores kolonier er alle skolehold. Dette betyder at den enkelte skole stiller sit eget
hold med egne ledere og egne elever. Fordelingen af holdene er i sommeren 2019:
6.7. – 13.7.
Hellerup Skole

13.7. – 20.7.

20.7. – 27.7.

Broager

27.7. – 3.8.
Skovshoved Skole

Solgården

6.7. – 13.7.
Skovgårdsskolen

13.7. – 20.7.
Gentofte Skole

20.7. – 27.7.
Dyssegårdsskolen

27.7. – 3.8.
Munkegårdsskolen

6.7. – 13.7.

13.7. – 20.7.
Tjørnegårdsskolen

20.7. – 27.7.

27.7. – 3.8.
Bakkegårdsskolen

Vesterhavsgården

For at tilmelde dit barn skal du udfylde ansøgningsblanketten på vores hjemmeside
senest den 9.februar 2019.
Prisen for et ophold på 8 dage er igen i år:
1.500 kr. for det første barn,
1.150 kr. for det andet barn og
950 kr. for hvert følgende barn.
For dette beløb fås rejse, kost og logi samt mulighed for udflugter i området.
Når beløbet kan sættes så lavt, skyldes det, at lederne udfører arbejdet uden løn og
at Gentofte Kommune yder et væsentligt tilskud til driften af kolonierne.
Senest den 1.april vil du få besked om, hvorvidt der er blevet plads til dit barn.
Samtidig modtager du information om betalingen, der skal betales senest den 1.maj
2019.
Du vil i starten af juni måned få yderligere besked omkring mødested, mødetid og
andre praktiske oplysninger.
Skulle du blive nødt til senere at melde afbud, bedes dette snarest meddelt skolens
kolonirepræsentant. Ved afbud efter den 1. juni fradrages et beløb på 300 kr. til
allerede afholdte udgifter. Ved afbud senere end 15 dage før koloniopholdet
fradrages halvdelen af det indbetalte beløb. Manglende betaling regnes ikke for et
gyldigt afbud.
Hvis dit barn skal hjem i utide skal du selv betale udgiften.
Med venlig hilsen
Forretningsfører Kenneth Knigge
&
Gentofte Kommunelærerforenings koloniudvalg

ANSØGNING OM DELTAGELSE PÅ FERIEKOLONI 2019
DER ÅBNES FOR ANSØGNING FREDAG DEN 11.JANUAR 2019
ANSØG SENEST DEN 9. FEBRUAR 2019.
Ansøgning om deltagelse på feriekoloni foregår fra i år via vores hjemmeside.
1. Gå ind på vores hjemmeside https://gentoftekolonierne.dk/
2. Klik på knappen: ”Ansøgning til Feriekoloni”.
3. Her finder du lidt information om Feriekoloni og en vejledning til at komme videre
i ansøgningen.

GKL´S EJENDOMME

