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Udfyldes af koloniens ledere:

Oplysninger om barnet, som det kan have betydning at kende, under evt. fremtidige koloniophold:

Barnets navn:

CPR-nummer:

Forældres navn:

Adresse: 

Postnummer:         By:

Tlf. nr.: 

E-mail adresse:

HUSK at skrive E-mailadresse, da besked om ophold kommer via E-mail.

Tlf. nummer der kan benyttes i nødstilfælde SKAL oplyses, evt. familie eller nabo:

  Jeg giver tilladelse til, at billeder taget af mit barn på sommerlejren, må bruges 
på hjemmesiden og i andet infomateriale.

Skolens navn:          Klasse:

Barnets læge:

Har barnet tidligere været med på en »OPAD«-koloni?

Hvornår?       Hvor?

Jeg ansøger herved om, at min søn/datter kan komme med på »OPADs« koloni.

Bemærk: Holdene 4+5+6 varer 5 dage, mens holdene 1+2+3 varer 7 dage.
Alle hold på Fanø er mixed hold. Hasmark/Jørgensø 4+5+6 er mixed hold.

  1    2  3  4  5   6

Fanø (6.-10. kl.)  mixed hold  mixed hold  mixed hold  mixed hold  mixed hold

Jørgensø (1.-5. kl.)  piger  piger  piger   

Hasmark  (1.-5. kl.)  drenge  drenge  drenge

Jørgensø/Hasmark (1.-5. kl.)       mixed hold  mixed hold  mixed hold

OPADS  
SOMMERLEJR



Underskrift

Udfyldes af forældrene:

Hvorfor ønsker I, at jeres barn skal på koloni?

Specielle forhold der skal tages hensyn til under koloniopholdet?

Medicin:

Speciel kost: 

Ufrivillig vandladning:

Andre forhold:

Vi/jeg er indforstået med, at skolen
og skolelægen giver de oplysninger,
som ønskes på de to næste sider.

Klasselæreren

Skolens (klasselærerens) udtalelser:
Der er flere forhold vedrørende de børn der ansøger om et koloniophold, der kan 
være gavnlige for lederne at kende til, inden opholdet finder sted.

- Giv en beskrivelse af barnets forhold til kammerater og voksne.

- Er der særlige forhold, koloniens ledere skal være opmærksomme på?
- F.eks hvordan barnet reagerer i pressede situationer.

- Barnets sociale kompetencer.
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