Bardu kommune & Midt-Troms Friluftsråd inviterer til friluftsskole:

Kul vinterferie!
Hva: Et gratis vinterferietilbud for
barn i 3.-7.klasse i Bardu kommune.

•
•

Vi stiller med utstyr til aking,
miniski og truger. Mulighet for
lån av alpinutstyr onsdag og
skøyteutstyr torsdag, gi
beskjed ved påmelding.

Når:
23. februar kl.1000-1400
24. februar: kl.1100-1430
25. februar kl.1000-1400

Hvor:
23.feb: Storlømyra skistadion
24.feb: Steilia Alpinsenter
25.feb: Skøyteisen ved Setermoen skole

Aktiviteter:
Tirsdag: Aktiviteter i regi av Midt-Troms
friluftsråd; skilek, aking, orientering,
prøving av truger, bålkos og frilek.
Onsdag: Åpen dag i Steilia alpinsenter.
Aktiviteter som aking og miniski for de
som ønsker det. Bålkos og frileik.
Torsdag: Aktiviteter på isen ved
Setermoen skole, med og uten skøyter
på beina. Bålkos. Mulighet for å spikke.
Førstehjelpskurs v/Røde kors. Frilek.

•
•

•
•

•
•

•
•

Obs: Med forbehold om endringer.
Vi følger til enhver tid gjeldene
retningslinjer for smittevern.

Spørsmål?
Ta kontakt med Inga Brenne
(folkehelsekoordinator).
Tlf.: 474 62 859
Mail: inga.brenne@bardu.kommune.no

Ta med utstyr etter ønske og
godt med klær alle dagene.

•
•

Ta med matpakke på torsdag.
Tirsdag og onsdag stiller vi
med mat.
Foreldre som ønsker å
reservere seg mot billedtaking
av barna bes om å ta direkte
kontakt (bilder vil kunne bli
brukt i publikasjoner om arr.)
Det vil være voksne til stede,
men det er viktig at barna kan
ta vare på seg selv.
Barn som er smittet av Covid19, er i karantene eller har
symptomer på luftveissykdommer, skal ikke delta.
Det er viktig at alle tar
kontakt med en voksen når de
ankommer hver morgen,
samt før barna drar om
ettermiddagen.

PROGRAM
TIRSDAG
10.00: Oppmøte/registrering på Storlømyra
Aktiviteter
11.00: Lunsj: Vi stiller med ostesmørbrød + varm drikke
Aktiviteter
14.00: Avslutning
ONSDAG
11.00: Oppmøte/registrering på Steilia alpinsenter
Aktiviteter
12.00: Lunsj: Vi stiller med pølse i lompe + varm drikke
Aktiviteter
14.30: Avslutning
TORSDAG
10.00: Oppmøte/registrering på skøyteisen ved Setermoen skole
Aktiviteter
11.00: Lunsj: Matpakke. Vi stiller med båldessert + varm drikke
Aktiviteter
14.00: Avslutning

PÅMELDINGSSKJEMA
Barnets navn:
Skole og klasse:
Foresattes navn:
Foresattes telefonnummer:
Behov for lån av skøyter? Størrelse.
Lån av alpinutstyr? Størrelse.
Annet:
Funksjonsnedsettelser, allergi,
matintoleranser, andre hensyn?

Påmeldingsfrist: Tirsdag 16. februar 2021. Obs: begrenset antall plasser, først til mølla.
Påmelding gjøres elektronisk til Inga Brenne, folkehelsekoordinator:
Inga.brenne@bardu.kommune.no

