Rejsekontoret
Südergraben 36  ׀24937 Flensburg
Postboks 389  ׀6330 Padborg
Tlf. +49 (0) 461 5047 400/401

Ferievært i Danmark 2018

info@feriebarn.dk

NYE FERIEVÆRTER DK SOMMER 2018 – TILMELDING
I 2018 er det muligt at vælge et ophold på 1 eller 2 uger, eller et fleksibelt ophold efter værternes
ønsker. Det betyder privat kørsel, hvis det ønskede rejsetidspunkt ikke dækkes af Rejsekontorets fælles
bus-ud- og hjemrejser (se nedenfor).

 1. fælles udrejse 7.7.2018
 2. fælles udrejse 14.7.2018
 Ingen af de ovenstående passer jer? Angiv ”ønske-dato”:

 1. fælles hjemrejse 14.7.2018
 2. fælles hjemrejse 21.7.2018

ØNSKE OM BARN (sæt gerne flere kryds)
Køn

Alder



Dreng



Pige

Mindst:

maks.

år

Mindst:

maks.

år

Vi kan modtage:
Flere børn:
Nattevædere:
Børn med allergi:
Børn, der kræver specielle
hensyn:
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 Ja  Nej
 Ja  Nej
 Ja  Nej
 Ja  Nej
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OPLYSNINGER OM FAMILIEN
Formularen skal helst udfyldes via computer eller med læselig håndskrift
Mor

Far

Navn

Navn

CPR-nr.

CPR-nr.

Tlf./mobil

Tlf./mobil

E-mail

E-mail

Adresse

Postnummer

By

Kommune

(Hjemmeboende) børn i familien / eller børnebørn som er på besøg i perioden
Navn:

Født

Dreng:

Pige:

Bolig (sæt venligst kryds)
Boligområde
Boligforhold
Er der dyr i familien?
Ryges der i familien?

 Landsby/Landområde  større by
 Bofællesskab  Hus  Lejlighed  Rækkehus
 Ja  Nej Hvis ja, hvilke:
 Ja  Nej  Ja, kun udenfor
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Interesser og hobbyer (sæt 1,2,3,4,… i prioriteret rækkefølge):
( ) Spejder
( ) Spil & konkurrencer
( ) Spille musik
( ) Rollespil
( ) Natur
( ) Sejlads
( ) Hjemlig hygge
( ) Cykling
( ) Film og tv
( ) Vandreture
( ) Computerspil
( ) Læse
( ) Madlavning / bagning
( ) teknik og håndværk
(

(
(
(
(
(
(
(

) Være sammen med dyr
) Male og tegne
) Håndarbejde
) Fiskeri
) Være sammen med andre børn
) Dans & Sang
) Fiskeri

) Dyrker sport - hvilken:

Andre aktiviteter:

Hvorfor ønsker I at blive ferieværter?

Hvilke overvejelser har I gjort jer, før I meldte jer som ferieværter?

Hvor kan barnet overnatte?

Hvad siger jeres egne børn til, at I ønsker at modtage et fremmed barn?

Hvordan er familiens struktur?
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SAMTYKKE ERKLÆRING - JEG/VI ER BEKENDT MED:
-

at personlige oplysninger vedrørende barnet og dets familie er omfattet af tavshedspligt.
at områdeskonsulenten skal kontaktes, hvis der opstår særlige problemer under opholdet, eller
familien i øvrigt er bekymret for forholdene omkring barnet.
at børn ikke må udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling (Lov nr.
416 af 10. juni 1997).
at der indhentes »Børneattest« fra Rigspolitiet på alle i husstanden, der er fyldt 15 år (vedlagt).
at der indhentes »Intet til hinder-erklæring« i henhold til servicelovens § 146 og
Socialministeriets vejledning nr. 3 af 15. februar 2011 pkt. 76 (vedlagt).

Vi giver vores samtykke til, at Rejsekontoret behandler og opbevarer de givne oplysninger med det
formål at behandle vores ansøgning om at blive ferievært. Desuden gives samtykke til at der kan
indhentes oplysninger fra offentlige instanser, som har betydning for behandlingen af ansøgningen.
Rejsekontoret følger gældende lovgivning om personoplysninger, det betyder bl.a. at de indhentede
myndigheders attester makuleres ved ferieperiodens ophør.

Dato

Underskrift

Underskrift

Tilmeldingsformularen, »Børneattest« på alle i husstanden, der er fyldt 15 år, og formular til kommunen,
sendes venligst pr. post til Rejsekontoret, Postboks 388, 6330 Padborg.

MEDIE-SAMTYKKEERKLÆRING

Ja

Nej

Må billederne og film deles med andre familier





Må der lægges billeder og film af ferieværtens familie på hjemmesiderne
www.feriebarn.dk og www.skoleforeningen.org.
Må der bruges billeder af ferieværtens familie i vores trykte materiale, herunder
Skoleforeningens årsskrift og medlemsbladet Fokus









Må der lægges billeder og film af ferieværtens familie på Facebook





Du er velkommen til at sende billeder ind, som vi kan bruge til vores foldere og til vores hjemmeside og
Facebook.

Dato

Underskrift

Underskrift

Hvor har du hørt om Sydslesvigske Børns Ferierejser?

 Familie
 TV
 Pjece

Grænseforeningen  ׀Peder Skrams Gade 5
Postboks 1054  ׀DK-1022 København K
CVR-nr. 5574 4114
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

 Venner
 Radio
 Reklame

 Skole
 Internet
Andet:
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LEDETRÅD TIL FERIEVÆRTER
Behold selv dette dokument – så ved du altid hvor du står i processen og hvad næste skridt er.
1. Tilmelding:
Tilmeldingen udfyldes sammen med samtykkeerklæring, kommuneerklæring og børneattest.
Jo mere detaljeret tilmeldingen er (dvs. jo mere vi kan læse om jer som familie, jeres interesser etc.) desto
nemmere bliver det at finde et godt match.
a) Samtykkeerklæring: Samtykkeerklæringen udfyldes én gang
b) Børneattest: Udfyldes for hver person i husstanden som er over 15 år.
c) Kommuneerklæring: Udfyldes én gang
Send tilmeldingen samt samtykkeerklæring og børneattest via post eller email (hvis I har mulighed for at scanne i
god kvalitet) til Rejsekontoret.
Når Rejsekontoret modtager tilmeldingen vil I modtage en bekræftelse pr. email.
2. Godkendelse
a) De officielle Godkendelser: Rejsekontoret indhenter de officielle godkendelser (pkt. 1. a-c). Det kan tage 24 uger.
b) Besøg af lokalkonsulent: Når Rejsekontoret har modtaget de officielle godkendelser, vil du blive kontaktet
af et medlem af den lokalkomite for det område, du bor i.
3.

Match-processen
a) Introduktion til gode match: Når Rejsekontoret har modtaget konsulentens beretning, begynder vi at
kigge efter et feriebarn, som passer godt til jeres familie. I vil blive introduceret for dette barn (alder, køn,
interesser) via mail. Samme feriebarn bliver på samme måde introduceret for jer.
b) Udveksling af kontaktinformationer: Når begge parter siger ”ja” til hinanden, modtager I hinandens
kontaktinformationer. I kan så begynde at lære hinanden at kende, f.eks. aftale et besøg inden
sommerferien osv. I bør også så tidligt som muligt snakke transport – hvis feriebarnet skal rejse med
Rejsekontorets fællestransporter beder vi om at få dette at vide i så god tid som muligt.

4. Planlægning af transport
Rejsekontoret planlægger busruterne alt efter hvor ferieværterne bor i Danmark. Busserne bookes alt efter hvor
mange feriebørn der skal rejse med (ift. Størrelse på bussen). Det kan være, at busruter og
ankomst/afrejsetidspunkter først ligger fast meget sent (op til 5 dage inden 1. udrejse). Her beder vi jer væbne jer
med tålmodighed. Som tommelfinderregel kan I altid regne med, at bussen kører kl. 8 eller 9 fra Flensborg (og så
regne frem, hvor længe de tager at køre til en given by).
5) Sidste brev
I vil få et sidste brev (senest 1 uge inden første udrejse) som indeholder alle informationer vedr. busholdesteder,
tider etc. Dette brev bedes I opbevare og gemme evt. vigtige telefonnumre i jeres mobil. Ved akutte spørgsmål
beder vi jer om IKKE at sende mail eller bruge vores facebook-gruppe ”Sydslesvigske Børns Ferierejser”, da vi her
ikke kan yde hurtig hjælp. Ved problemer / spørgsmål undervejs (f.eks. ”er bussen forsinket eller står vi det
forkerte sted?”) eller i tiden hvor I har jeres feriebarn kan I henvende jer til den lokale konsulent eller
Rejsekontoret.
Husk at den lokale konsulent (find telefonnumre på www.feriebarn.dk) kan hjælpe med mange spørgsmål.
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