Sommerlejr 2022_SSLNy

TILMELDING TIL SOMMERLEJR 2022
Skemaet afleveres til skolens rejselærer senest 18. marts 2022

Barnets navn:

Født:

Skole:
Rejselærer:

JEG TILMELDER MIT BARN TIL FØLGENDE SOMMERLEJR (SÆT GERNE FLERE KRYDSER)
Sæt
AldersSted
Dato
Kørsel
Pris
kryds gruppe
6-10 år

Rendbjerg feriekoloni
(DK)

7-14 år

Vesterled feriekoloni
(DK)

6-10 år

Rendbjerg feriekoloni
(DK)

7-14 år

Vesterled feriekoloni
(DK)

7-14 år

Christianslyst
(TY)

7-14 år

Vesterled feriekoloni
(DK)

Sø. 03.07.2022
Sø. 10.07.2022
Sø. 03.07.2022
Sø. 10.07.2022
Ti. 12.07.2022
Ti. 19.07.2022
Ti. 12.07.2022
Ti. 19.07.2022
Ons. 20.07.2022
Ons. 27.07.2022
To. 28.07.2022
To. 04.08.2022

Fælles kørsel fra
Flensborg kl. 11:30
Fælles kørsel fra
Flensborg kl. 10:00

115 Euro

140 Euro

Fælles kørsel fra
Flensborg kl. 11:30

115 Euro

Fælles kørsel fra
Flensborg kl. 10:00

140 Euro

Vi bringer og
henter selv vores
barn

140 Euro

Fælles kørsel fra
Flensborg kl. 10:00

140 Euro

Vi taler dansk  Ja

Forældre navne

 Nej

Telefon

E-mail

Adresse

Postnummer

Grænseforeningen  ׀Peder Skrams Gade 5
Postboks 9074  ׀DK-1022 København K
CVR-nr. 5574 4114
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

By

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
Stuhrsallee 22  ׀D-24937 Flensburg
Amtsgericht Flensburg  ׀Vereinsregister Nr. 975
USt-ID Nr. DE 134642824  ׀St.-Nr. 15 290 79390

Navn:
Skole:
Rejselærer:
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BARNET - HELBREDSOPLYSNINGER

Ja

Nej













Lider barnet af astma?





Lider barnet af ufrivillig vandladning?





Hvis ja, bruger barnet ble om natten?





Er barnet vegetar eller får anden diætkost? Hvilken?





Lider barnet af køresyge?





Er der andre forhold, vi bør være opmærksomme på, og som kan påvirke trivslen under
opholdet?









Lider barnet af allergi (f.eks. over for bestemte madtyper, medicin m.m.)?
Hvis ja, over for hvad:
Har barnet et handicap eller en sygdom (f.eks. epilepsi eller sukkersyge)?
Hvis ja, hvilken:
Har barnet diagnosticeret ADHD eller kræver det anden opmærksomhed?
Hvis ja, for hvad?

Hvis ja, hvad?
Bruger barnet medicin (herunder også naturpræparater)? (Hvis ja, vedlæg medicinplan)

Bemærk! Hvis barnet får Ritalin eller lignende medicin, så medbring »Bescheinigung für das Mitführen von
Betäubungsmitteln im Rahmen einer ärztlichen Behandlung – Artikel 75 des Schengener
Durchführungsabkommens« (udstedes af børnelæge/huslæge)
Barnets sygesikring (Krankenkasse):
Privatforsikret:
Barnet skal medbringe gyldigt pas (Ausweis), et gyldigt sygesikringskort (Krankenversicherungskarte), der også
er gyldig i udlandet, hvis det er pligtforsikret samt et vaccinationskort (Impfpass).

TILLADELSER

Ja

Nej

Mit barn har lært at svømme og jeg giver tilladelse til at barnet svømmer i pool eller
svømmehal





Mit barn må (hvis nødvendigt, f.eks. ved lægebesøg) køre med de voksne ledsagere i deres
private bil





De voksne må – hvis nødvendigt og forsvarligt – forsøge at fjerne splinter eller skovflåter





Ønske om værelseskammerat (navn): ____________________________________________________

Grænseforeningen  ׀Peder Skrams Gade 5
Postboks 9074  ׀DK-1022 København K
CVR-nr. 5574 4114
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
Stuhrsallee 22  ׀D-24937 Flensburg
Amtsgericht Flensburg  ׀Vereinsregister Nr. 975
USt-ID Nr. DE 134642824  ׀St.-Nr. 15 290 79390

Navn:
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SAMTYKKEERKLÆRING SÆSON 2022
Kære forældre/forsørgere/opdragelsesberettigede,
I henhold til databeskyttelsesloven (Art 13 DSGVO), gør vi jer hermed opmærksomme på hvordan
Rejsekontoret bearbejder og opbevarer jeres data.
Feriebarn
„feriebarn“ organiserer ophold på sommerlejr i sommerferien. For at kunne organisere dette, har vi brug
for nogle personlige oplysninger om de tilmeldte feriebørn/familier.
Vi indsamler følgende oplysninger:
-

Elevens navn, fødselsdato, skole
Forældres navne, adresse, Telefon/Mobilnummer og E-Mail-Adresse
Sprogfærdigheder (dansk / tysk)
„Skolens vurdering“ indhentes af skolen
Helbredsoplysninger, div. tilladelser

Retsgrundlaget for indsamlingen af disse informationer er databeskyttelsesloven. Hvis Rejsekontoret ikke
modtager de nødvendige oplysninger, kan tilmeldingen ikke behandles.
Videregivelse af personfølsomme oplysninger
Informationerne deles med personalet på sommerlejren, som har opsyn med børnene
Opbevaring og sletning af data
Vi gemmer familiens oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, skolens navn) på
Skoleforeningens egen server så længe, eleven deltager i Feriebarn.dks rejseaktiviteter. Når eleven ikke
længere deltager, sletter vi alle oplysninger (bortset fra elevens navn og skole) og makulerer jeres
tilmeldingspapirer. Grunden til, at vi fortsat opbevarer lister over elevens navn og skole samt navn på
værtsfamilien er, at „kontakten til Danmark“ for Skoleforeningen har en vigtig historisk værdi. For elever,
som senere (f.eks. i forbindelse med ansøgning om dansk statsborgerskab) har brug for at kunne
dokumentere deres tilhørsforhold til Danmark.
Hermed erklærer vi,
_________________________________________________________________________________,
(underskrift forældre / opdragelsesberettigede)
at vi er gjort bekendt – og er indforståede med – at vores personlige oplysninger i forbindelse med
tilmeldingen til Elevudvekslingen opbevares af Rejsekontoret. Denne samtykkeerklæring er frivillig. Hvis
jeg ikke giver mit samtykke, slettes mine oplysninger efter 3 år. Jeg er gjort bekendt med, at det dermed
gøres umuligt, på et senere tidspunkt at finde ud af, hvor og med hvem eleven engang var på udveksling
med.
Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.
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SKOLENS VURDERING SÆSON 2022 – UDFYLDES AF LÆREREN
Skolens vurdering er kun til intern brug for Rejsekontoret og for lejrens leder. Derfor beder vi om, at I
udfylder og vurderer omhyggeligt:
Navn:

Født

Skole

Klasse

Lærer:
Vurdering:



Godkendt til sommerlejr

*



ej godkendt til sommerlejr **

*
Hvis du mener, eleven er godkendt til at komme på sommerlejr (kan følge fælles beskeder, holder sig
til regler og generelt er en venlig, omgængelig, ikke-aggressiv elev, behøver du ikke skrive mere.
Bare sæt kryds ved ”Godkendt” og send tilmeldingen til Rejsekontoret.

**
Ser du problemer ift. Adfærd og opførsel mht. deltagelse i sommerlejr, må du meget gerne uddybe her:

Dette skema er udfyldt af:
Dato

Underskrift
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Praktiske informationer om sommerlejre 2022
Tak for din interesse og din tilmelding. Her kommer et
par vigtige informationer
Behold selv denne side. Så kan du altid kigge efter, når du bliver i tvivl.
o Har du afleveret en tilmelding, vil du få besked i midten af april,
om du har fået en plads.
o Har du fået en plads, vil du også få tilsendt en
betalingsopkrævelse. Du vil få ca. 14 dage til at betale. Modtager
vi ikke din betaling, kontakter vi dig 1 gang. Modtager vi derefter
ikke din betaling, går vi ud fra at du har lavet andre planer og ikke
ønsker at tage imod pladsen alligevel.
o Pakkeliste og bus-informationer, lejrenes start- og sluttidspunkter
kommer på www.feriebarn.dk i løbet af forsommeren. Vi sender
ikke breve ud med disse informationer, men henviser i stedet til
at du selv holder dig opdateret på www.feriebarn.dk
o Følg evt. feriebarn.dk på facebook
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