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FORÆLDREINFORMATION SOMMERFERIEBESØG OG VESTERLEDLEJR 2016 

 
 
  
 

SOMMERFERIEBESØG 
 
Hvem: Sydslesvigske børn mellem 7 og 15 år som har lyst til en ”sprog- og 
kulturferie” hos familier i Danmark, der gerne vil have  
et sydslesvigsk feriebarn på besøg. 
Rejsekontoret matcher danske familier med sydslesvigske feriebørn efter 
alder, køn, forventninger og interesser. 
 
Hvornår: 1, 2 eller 3 uger i sommerferien. Hvis I ønsker det, kan barnet rejse 
med Rejsekontorets fællestransporter (bus). 
 
Hvordan: 
Find alle ansøgningsformularer, se datoer og frister på www.feriebarn.dk. 
Administrationsgebyr: 15 euro. 
 
Tilmeldingstart: 11. januar 2016. 
Tilmeldingsdeadline: Ansøgningen skal afleveres til rejselæreren senest 8. 
februar 2016. Her skriver rejselæreren eller en lærer, der kender barnet godt 
en udtalelse fra skolen. Derefter sender skolen tilmeldingen til Rejsekontoret. 
 

 
 
 
 

Tip: Jo mere detaljeret I udfylder 
ansøgningsskemaet sammen med 
jeres barn, desto nemmere bliver 
det for Rejsekontoret at matche 
jeres barn. Hæft gerne et billede 
med og fortæl en masse om jer 
selv.  
Ved spørgsmål henvend jer til 
rejselæreren på skolen eller til 
Sally og Ulla på Rejsekontoret. 

VESTERLEDLEJR 
 
Hvem: Sydslesvigske børn mellem 7 og 12 år som har mod på og lyst til en 12-
dages sommerlejr på skolehjemmet ”Vesterled” ved Hvide Sande. Sammen med 
ca. 52 andre børn og 6 voksne vil barnet opleve en masse, komme på udflugter 
og nyde den danske sommer når den er bedst 
Rejsekontoret sammensætter holdene alt efter køn, alder, klasse og skole. 
 
Hvornår: 12 dage i sommerferien.  
 
Hvordan: 
Find alle ansøgningsformularer, se datoer og frister på  
www.feriebarn.dk. 
Det koster 140 euro at deltage på Vesterledlejren. 
 
Tilmeldingstart: 11. januar 2016. 
Tilmeldingsdeadline: Ansøgningen skal afleveres til rejselæreren senest 8. 
februar 2016. Her skriver rejselæreren eller en lærer, der kender barnet godt en 
udtalelse fra skolen. Derefter sender skolen tilmeldingen til Rejsekontoret. 
 

 
 

 

Vesterled er for dig, 
der kan lide at være 

aktiv udenfor. 
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