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Sommarläger för barn
som är 7 år och äldre

barnomsorg
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Unikt tillfälle
för ditt barn
Vid den vackra lägergården Solgården kommer
Lilla Edets kommuns familjepedagoger att
anordna ett sommarläger för barn som är 7 år
och äldre.
Solgården är belägen i Vargön, och gården ligger alldeles intill Vänerns härliga
vatten. Lägret äger rum 17–19 juni.

Vi som anordnar lägret
Förutom personal från socialtjänsten
kommer det att finnas ytterligare personal/
vuxna med på lägret.
Tillsammans har vi mångårig erfarenhet
av barn och ungdomar. Vår målsättning är
att ert barn skall känna sig tryggt och få
en rolig lägerupplevelse.

Solgården i Vargön.

Spännande aktiviteter
Solgården har en egen fin strand där
härliga dopp i Vänern erbjuds. Gården
har även stora ytor utomhus som passar
utmärkt för exempelvis fotboll, brännboll
och andra roliga lekar. Överraskningar
och annat spännande utlovas också men
självklart kommer det att finnas mycket
tid för lekar och bad!

Detta ingår!

Det finns tid för många roliga aktiviteter.
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Lägret är helt kostnadsfritt vilket innebär
att samtliga måltider, övernattningar och
alla aktiviteter är gratis för ert barn.
Lägret har 15 platser. Anmäl er i tid!
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Vid Vänerns kant, strax intill den populära ”Gaddesandastranden” ligger Solgården, en unik oas för barn och ungdomar.

Hur anmäler jag mitt barn?
Missa inte att anmäla era barn senast 17
maj 2013. Det är begränsat antal platser.
ANMÄLAN
Anmälan görs till din socialsekreterare.
Det går också bra att anmäla sig till
familjepedagogerna Erika Borgstedt och
Annika Ericson. Anmäl även eventuella
allergier eller specialkost. Har du eller
ditt barn särskilda önskemål som är
viktigt för att barnet skall kunna delta?
Meddela även detta vid anmälan.
Efter anmälan

skickas till er med kontaktuppgifter,
lägrets tider och vad barnet kan behöva
ta med sig i form av kläder.

Kontakt
Vid eventuella frågor kontakta:
familjepedagog
Erika Borgstedt,
Tfn 0520-65 96 76
familjepedagog
Annika Ericson,
Tfn 0520-65 96 50

I början av juni kommer du att få ett
meddelande om ert barn har fått en plats
på lägret. Information kommer därefter
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Stöd och hjälp
Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp
från socialtjänsten. Kommunens Individ- och familjeomsorg arbetar med både förebyggande verksamhet och
individuellt inriktat utrednings-och behandlingsarbete.

LILLA EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET
Tel 0520-65 95 00
www.lillaedet.se
Besöksadress:
Järnvägsgatan 12

Göta Älv passerar genom Lilla Edets kommun, från norr till
söder. Det ger oss en vacker dalgång med laxfiske och båtliv.
Vi har skog och ängsmark med bär, svamp och utmärkta vandringsleder. Kommunens drygt 12.500 invånare bor i någon av
våra tätorter eller på landsbygden.

