
 

                                            

 

 

 

Invitasjon til 

Ferie For Alle 2019 
 

- et ferietilbud til barn og barnefamilier 

med svak økonomi 

 

Invitasjon til Ferie for alle 2019 - Haraldvollen 
 
Troms Røde Kors arrangerer hvert år ferie for barn og barnefamilier med barn i 
aldersgruppen 6 – 13 år, og som har hatt svak økonomi over lengre tid.  I år kan vi 
tilby fire opphold Ferie for alle på Haraldvollen: 
  

Påskeferie 

Ankomst fredag 12.april 
Hjemreise tirsdag 16.april 
  
Søknadsfrist: 1.mars 2019 
 

Sommerferie juni 
Ankomst mandag 24.juni 
Hjemreise fredag 28.juni 
  
Søknadsfrist: 31.mai 2019  
 
Sommerferie august 

Ankomst mandag 12.august 
Hjemreise fredag 16.august 
  
Søknadsfrist: 12.juli 2019  



 
Høstferie 

Ankomst lørdag 16.november 
Hjemreise tirsdag 19.november 
  
Søknadsfrist: 18.oktober 2019  
 
 
Ansvar for barna på familieopphold 
Foreldre/foresatte har ansvaret for egne barn under familieoppholdene.  Spesielt 
gjelder dette barnas sikkerhet og helse, men det er også viktig at foreldrene påser 
at utstyr som er lånt, ryddes på plass og at barna legger seg til passende tid slik at 
de er uthvilte til kommende dagers aktiviteter.  
 
Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for familiene – ikke som 
fagpersoner, men som medmennesker.  Når foreldrene er med, er det de som har 
ansvar for barna sine. Vi minner også om at Ferie for alle er et rusfritt 
arrangement. Dersom kritisk sykdom oppstår under oppholdet, trenger vi et 
kontaktpunkt hvor vi kan varsle påmelder. 
 
Transport 
Vi har ikke egen transport for våre opphold, transport til feriestedet må ordnes av 
den enkelte eller den som forestår påmeldingen. Vi tilpasser oppholdene slik at 
rutebusser skal kunne benyttes.   
 

Frivillige 
Alle frivillige fra Røde Kors har levert forenklet politiattest og fått opplæring. 
 

  



 

Reiseforsikring 
Røde Kors har tegnet en ren ulykkesforsikring som gjelder fra hjemmet til 
feriestedet, inklusive oppholdet for alle deltakere.  Forsikringen dekker død og 

invaliditet.  Vil man forsikre seg mot f.eks. tyveri, så må egen reiseforsikring ordnes.  

Distribusjon av invitasjoner 
Vi vet at kommunens etater gjennom sin tjenesteyting kommer i kontakt med 
familier i målgruppen både innenfor og utenfor hjelpeapparatet, og ber derfor om 
hjelp til å formidle denne invitasjonen til barnefamilier med behov.  Husk at en 
saksbehandler må delta i utfyllingen av søknaden med begrunnelse og 
underskrift, for at søknaden skal bli vurdert. 
Hvis det søkes om plass for flere familier må søknadene prioriteres. 
 

 
 

Coop-samarbeid gir barn mulighet til å delta i fritidsaktiviteter 

Coop og Røde Kors har nå gått sammen for å gi barn mulighet til å delta i 
fritidsaktiviteter landet rundt. På hvert enkelt Ferie for alle-opphold vil barn få utdelt 
en verdikupong som de kan ta med til sitt lokale idrettslag, som kan brukes til å 
starte opp med den aktiviteten de ønsker. Med kupongen får barna dekket 
medlemskontingent og treningsavgift for 2019. Idrettslaget bruker opplysningene på 
kupongen til å sende fakturaen direkte til Coop, slik at det skal være en enkel 
prosess for familiene. I tillegg får barna en kul ryggsekk som inneholder drikkeflaske 
og fotball. 
 

Finansiering 
Røde Kors finansierer oppholdene Ferie for alle. Reisen dekkes av hjelpeapparatet 
som søker om opphold for familiene. 



___________________________________________________________________ 
 
Søknadsskjema (se vedlegg) må fylles ut med alle opplysninger og sendes til  
Troms Røde Kors innen søknadsfristene som er satt opp. 
 
På grunn av personalopplysninger som fremkommer i søknaden, må søknaden 
sendes pr post til: Troms Røde Kors, Havnegt. 20, 9404  HARSTAD 
 
Har dere spørsmål kan dere kontakte oss på tlf: 905 43 510 
 
Vi gleder oss til å ønske velkommen til FFA-opphold i 2019 på 
Haraldvollen Røde Kors Senter!  
Vi skal også i år legge særdeles godt til rette for våre feriegjester! 
 
 
Beste Ferie-for-alle-hilsen fra 
Troms Røde Kors 
 
Harriet Karlsen 
Prosjektleder Ferie for alle 
 
 
 

 


