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ODENSE KOMMUNES FERIEKOLONI

FANØ-KOLONIEN
Odense Kommunes Feriekoloni
Sønderho Strandvej 74
Sønderho
6720 Fanø
Tlf. 75 16 40 13

PRAKTISKE OPLYSNINGER VED LEJRSKOLEOPHOLD PÅ FANØ-KOLONIEN
REJSE

Fribefordring til NORDBY søges, så snart aftale er indgået. (Skema fra DSB).
EVT. ÆNDRINGER I TIDSPUNKTER FRA DSB SKAL MELDES OMGÅENDE
TIL KOLONIEN TLF. 75 16 42 84 / 60 60 72 50.
Befordring fra banegården i Esbjerg til færgehavnen og fra Nordby -Sønderho
foregår med bybussen. Pris, afgangstider og reservation fås ved at kontakte Fanø
kommune
Arne Blaabjerg Jensen
E-mail adj@fanoe.dk
TLF. 76660635
Mobil. 21524709
Han skal kontaktes!!
Se nærmere på https//www.fanoe.dk/borger/faerge-og-bus/kollektiv-trafik-bus
I Sønderho står man af bybussen på rutebilstationen - lige over for kirken. Der er så
1,5 km travetur fra Sønderho til kolonien.
Der er også muligt at bruge telebus til 16 pers. Bestilles mellem kl. 7.45-15.30 igen kl.
19-23, gerne 2 timer før brug. 40kr voksen og 20kr barn
(Det kunne være et alternativ til taxa)
BAGAGETRANSPORT (fra Sønderho til kolonien og retur) kan arrangeres.
Kontakt
Carl Martin
75166337
500kr for 2 kørsler
eller
Fanø gods/Niels
23964444
500kr for 2 kørsler
På afrejsedagen skal værelserne være ryddet senest kl. 9.15

SPISNING

Spisetiderne er fastsat således:
kl. 08.00

morgenmad

kl. 11.30

frokost

kl. 14.00

kold drikke og snack

kl. 17.30

middag

kl. 20.00

te og snack/kage

Specielle kostønsker - kultur- eller sygdomsbetinget - skal aftales med økonomaen
senest 8 dage før opholdet. Eks.: vegetar - diabetiker - andet. Spiseplanen må
overholdes af hensyn til køkkenpersonalets arbejdstid. Afvigelser på grund af større
udflugter kan - med rimeligt varsel - aftales med økonomaen.
SERVERING

Eleverne sørger selv for afrydning af borde, bordvask samt fejning af gulvet efter
hvert måltid.

OPRYDNING
RENGØRING

Hver aften sætter eleverne stole op og fejer opholdsrum, toiletter samt trappe og
gange, hvor der ikke er tæpper. Værelserne fejes bedst lige før morgenmad. Så er alle
gulve klar til den daglige rengøring.
I øvrigt skal alle være med til at opretholde god orden og fornuftig adfærd. Det er
tilladt at tegne på papir og tavler, men ikke på vægge, senge, døre eller andet.

RYGNING

Det er tilladt at ryge i læskuret - men ikke på værelserne og ikke ude i naturen, da
bevoksede klitter/klitplantager og lyngarealer let antændes, og ilden efterfølgende er
vanskelig at få slukket igen.

LEGEMULIGHEDER

Sport og leg må kun forekomme i umiddelbar nærhed af kolonibygningerne samt
på stranden.
Man må IKKE kure eller grave i klitterne.
Ekskursioner i klitarealerne skal foregå under ledelse af en lærer.
HUSK:

Plantevæksten dæmper sandflugten.

HUSK:

Kolonien skal betale for nødvendige dæmpningsarbejder, der er
forårsaget af børnenes færdsel i klitterne.

TURISTBUREAU

Fanø Turistbureau, Ved Færgelejet, Nordby, tlf. 75 16 26 00.

HAVBAD

Det frarådes at bade ud for kolonien. Bademulighederne er meget bedre 2-4 km
nord for kolonien.

UNDERVISNING

På kolonien findes skolestue og et glimrende lejrskolebibliotek samt pædagogisk
værksted med kopimaskine.
Der er Internetadgang på hele kolonien.
CD afspiller er til rådighed.
HUSK:

"Forslag til lejrskoleopgaver på Fanø", 46.4. Spørg på skolebiblioteket.

HUSK:

Tidevandet spiller en afgørende rolle for ekskursionsmulighederne.

HUSK:

Skaller og andre "strandting" dufter ilde (mikroorganismer). De skal
derfor blive ude - gerne i spande og/eller poser med lidt vand.

HUSK:

Diskotek skal afholdes i skolestuen.

Naturvejleder Kirsten Stridsholt tlf. 21 42 60 43 eller Claus Louring tlf. 30 20 25 43
anbefales til guidede ture.
FALCK

Falck i Esbjerg tlf. 75 15 82 22

LÆGE

Lægerne i Nordby tlf. 75 16 32 22. Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg tlf. 79 18 20 00.

TAXA

Der arbejdes pt. På en ny aftale med en vogmand

DIVERSE

Håndklæder og sengelinned medbringes. Dog udleveres 1 lille håndklæde og
opmærksomheden henledes på, at sengelinned kan lejes, skal bestilles senest 14 dage
før opholdet. Pris for ophold og leje af sengelinned, se foreningens hjemmeside:
www.foreningen-opad.dk
Støvler og andet udendørs fodtøj placeres i garderoben, da det ofte bliver meget
snavset, og især olie fra stranden og vadehavet kan volde vanskeligheder. Indefodtøj
skal medbringes.

ADRESSE

Odense Kommunes feriekoloni
Sønderho Strandvej 74, Sønderho 6720 Fanø

TELEFON

Lærerværelset:.................. 75 16 40 13
Køkken.............................. 75 16 42 84 (fra kl. 7.00 til 14.00)
Økonoma privat ................60 60 72 50

HENVENDELSE
VEDR. LEJE

Foreningen "OPAD"s formand
Birgit Sørensen
Rismarksvej 24
5200 Odense V
Tlf: 40 42 64 83
Mail: b_soerensen@mail.tele.dk
Reservationsskema og oversigt over ledige perioder kan findes på foreningens
hjemmeside:
https://foreningen-opad.dk

46.4 FANØ
Forslag til lejrskoleopgaver på Fanø + tillæg til
lejrskoleopgaver findes på skolebiblioteket.
Indholdsfortegnelse.
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