Bø, 27. august 2019
Til
Foresatte for barn i 7. klasse

Informasjon om «Etter skoletid» på Bø Frivilligsentral
Vi vil informere om et tilbud til barn i 7.klasse som heter «Etter skoletid på Frivilligsentralen». Det
vil være åpent på onsdager kl 14.00 -15.30 hele skoleåret. Tidligere har det vært for 5.-7.klasse
på tirsdager, men fra høsten 2019 har vi valgt å gi tilbud til 7.klasse på onsdager.
Litt om tilbudet
Målet med «Etter skoletid» er at det skal være en hyggelig og aktiv sosial møteplass, med mulighet
for å gjøre lekser og være sammen med venner. Barna må registrere seg med kontaktinformasjon
på seg selv og foresatte. Hver gang de kommer, krysser de seg av på en liste.
Vi vil tilby enkel bevertning. Frukt er alltid her, sammen med isvann. Vi selger nudler og annet. Vi
vil ha dialog med barna for å gi et tilbud som de synes er okay. Barna har store lokaler til
disposisjon. Siden tilbudet er nytt, vil vi se hvordan det går i løpet av høsten.

Deltakeravgift
For høsten 2019 vil vi kreve en deltakeravgift på minimum kr 50,-. Vi vil sende faktura med hjem
på første oppmøtedag. Det er også greit å betale kontant. For å støtte tilbudet ytterligere, vil vi sette
stor pris på gavemidler utover dette. Vårt kontonummer er 2630.05.17756 og vårt VIPPS nr er
104676.
Ordensregler
Vi vil gå igjennom ordensregler for alle barna. Dette er for å skape en god og trygg møteplass. Alle
må ha være med på møtet, før de kan bli med på «Etter skoletid». Vi vil gjennomføre flere
møter i august og september.
Med vennlig hilsen

Elisabeth Haugen
Daglig leder
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