Marts 2018

Sommerskole 2018
Brønderslev kommune tilbyder igen i år alle foreninger i kommunen, at få et tilbud om
sommerskole ud til samtlige børn fra 0. kl. til og med 7. klasse. Kataloget udsendes via
skolernes intranet.
Formål med sommerskolen:
 At børnene kan afprøve nogle fritidstilbud i en kortere periode. Herved kan de se, om de
har lyst til at melde sig ind i en forening efter sommerferien.
 At børnene har noget positivt at foretage sig i skoleferien – i perioder hvor forældrene evt.
ikke har ferie.
 At foreningerne kan præsentere sig overfor nye børnegrupper og måske få nye medlemmer.
 Sommerskole-tilbuddet er fleksibelt, og derved har alle foreninger en chance for at være
med.
Vi anbefaler, at tilbuddet ligger i skoleferien (uge 27-32) og er gældende for elever bosiddende i
Brønderslev Kommune eller som går i skole i Brønderslev Kommune.
I vælger selv, hvilken aldersgruppe, I vil henvende jer til, og hvor mange timer I vil tilbyde.
Tilmelding til sommerskolen skal foregå direkte til jer.
Der vil som sidste år IKKE være nogen økonomisk dækning til foreningen fra kommunens side.
Husk at reservere lokale i Conventus eller kontakt Marlena Kozlowska i Børn og Kultur, hvis I ikke
anvender egne lokaler.
Jeg vil gerne hurtigst muligt og senest den 1. maj 2018 høre fra de foreninger, der vil være med.
Send foreningens tilbud på en A4 side til ulla.dahl.ms@99454545.dk
Kataloget indeholder alle de tilbud, der udbydes i Sommerskolen og er i A5 størrelse.
I skal indsende jeres tilbud på en side i A4 størrelse med oplysende tekst eller tilrette og indsende
den A4 side, I anvendte sidste gang.
Teksten skal have oplysninger om tidspunkt, (herunder dato, klokkeslæt, ugedage) sted en beskrivelse af aktiviteterne, hvordan man tilmelder sig (navn, e-mail, tlf. og hvilken dato tilmeldingen
begynder).
Pris, Aldersgruppe for deltagelse, Max. antal deltagere.
Er der noget, I er i tvivl om, så skriv eller ring til mig.
Med venlig hilsen
Ulla Dahl
Team Fritid, Børn og Kultur
Tlf. 9945 5970 (Kulturskolen)
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