Skal dit barn med
på sommerkoloni ?

Feriekolonierne
Sommeren 2016

Koloni – er det noget for mit barn?
Høje-Taastrup Kommune har gennem mange år tilbudt kommunens skolebørn
muligheden for at komme af sted på koloni i skolernes sommerferie. Kommunen
skal spare, og har derfor ingen kolonier i år.
De pædagogiske ansvarlige for kommunens kolonier de sidste 10 år, har dannet
foreningen Kolonibanden, som forsøger at holde liv i traditionen. Vi forsøger at
indsamle penge, således at vi har mulighed for at afholde en måske to kolonier i
sommerferien 2016. Kolonierne er af 7 dages varighed, en i uge 28 og evt. en i
uge 30.
Kolonierne er et tilbud til alle børn i skolealderen, og der er tilbydes aktiviteter,
der henvender sig til børn i alle aldre. Lederne på kolonierne er fortrinsvis
lærere og pædagoger fra kommunens institutioner, som garanterer for tryghed,
faste strukturer, en anerkendende og omsorgsfuld tilgang til mennesker, samt
smil og engagement i omgangen med de deltagende børn.

Der er plads til ca. 40 børn pr. koloni. Når man tilmelder sig og bliver optaget på
en koloni koster det 600 kr. at melde sig ind i foreningen Kolonibanden, hvilket
er en forudsætning for deltagelse. Der er mulighed for at søge om friplads
såfremt betalingen på 600 kr. vanskeliggør barnets deltagelse.
Hvis der søges om friplads, skal den særskilte blanket udfyldes.
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Skansen eller Alhage ?
Kolonien Alhage (uge 30)

Alhage ligger ved Ebeltoft, godt 2,5 times kørsel fra Taastrup.
Kolonien ligger på en dejlig stor strandgrund direkte til ud til stranden.
Der er rig mulighed for gåture i naturen samt muligheder for at bade ved
stranden, hvis vejret tillader det.
Kolonien Skansen (uge 28)
Skansen ligger tæt ved Rørvig, ca. 1 times kørsel fra Taastrup.
Kolonien er en gammel karantænestation fra starten af 1900 tallet, som

ligger på halvøen Skansehage med vand på tre sider. Børnene elsker
at bevæge sig rundt på det store, beskyttede naturområde, som kolonien
ligger på, og der bliver tilbudt strandture med bla. kajakroning, så tit
vejret tillader det.

De pædagogiske principper som lederne arbejder efter er disse:
• Lederne er der for børnene.
• Alle børn er velkomne uanset alder, køn og skoletilbud
• Indtaget af sukker, slik, sodavand og kager m.v. begrænses
• Lederne er omsorgsfulde og anerkendende og opstiller tydelige regler for
samværet
• Der laves og serveres sund, varieret og helst økologisk mad
• Børnene inddrages i de praktiske opgaver såsom madlavning, rengøring,
oprydning og indkøb under pædagogisk hensynstagen til det enkelte barn.
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Hvad sker - og hvornår?
Tidsplan
29. April

Tilmeldingen skal senest være afleveret til barnets klasselærer

Start juni

Alle tilmeldte får besked om de har fået plads, vedlagt information om
kolonien samt pakkeliste, regler og kontaktoplysninger.
De tilmeldte der ikke har fået plads får brev om afslag.

17. Juni

Sidste frist for betaling af turen

Foreningen kolonibanden
Foreningen Kolonibanden blev stiftet i januar 2016 med det ene formål at
videreføre feriekolonierne for Høje-Taastrups børn Vi forsøger at gøre
opmærksom på vores projekt gennem artikler i lokalavisen og diverse sociale
medier.
Vi har søgt midler hos diverse fonde, ministerielle puljer samt hos EU.
Vi har desuden opstartet en indsamling på
www.caremaker.dk/nc/fr/i/feriekoloni_for_hoeje_taastrups_skoleboern/
Ethvert bidrag modtages med påskønnelse og taknemmelighed, stort som
småt, og vi sætter også stor pris på, at du deler denne indsamling med dit
netværk såvel på mail som på sociale medier.
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