Bø, 18. januar 2021
Til
Foresatte for barn i 5.-7. klasse

«Etter skoletid» på Bø Frivilligsentral
Vi har glede å informere om at vi åpner igjen «Etter skoletid» i uke 3 2021!

Åpningstider
kl 14.00-15.30
Tirsdager
Onsdager

5. klasse
6. klasse

Kl 13.15-15.15
Fredager

7. klasse

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 spise et godt mellommåltid. Barna må registrere seg med kontaktinformasjon
på seg selv og foresatte. Hver gang de kommer, krysser de seg av på en liste.
Vi tilbyr et gratis måltid, med ofte varm mat og noe i tillegg. Frukt er alltid her, sammen med
isvann. Barna disponerer kafèlokalet og Kinosalen (aktivitetsrommet). Tilbudet er basert på
frivillig innsats, men daglig leder er hovedansvarlig og må følge opp aktiviteten.
Deltakeravgift
Våren 2020 vil deltakeravgift være kr 250,- frem til sommerferien. Vi vil sende faktura med
hjem på første oppmøtedag. Det er også greit å betale kontant. Kontonummeret er
2630.31.49812, som er konto for barn og unge. Husk skriv navn på barnet i merknadsfeltet!
Vi har fått prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen, men dette er rettet mot ungdom. Det er
utbedringer av lokalet, som også barna på «Etter skoletid» vil få nytte og glede av. Vi har ingen
driftsmidler som støtter tilbudet. Vi har søkt om nye driftsmidler fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet, men dette får vi ikke svar på før i mai. Dette vil da gjelde for høsten 2021.
Håper det er forståelse for at vi må ta deltakeravgift for tilbudet, og dere fortsatt synes det er fint at
barnet deres er med på «Etter skoletid».
Med vennlig hilsen

Elisabeth Haugen
Daglig leder

Bø Frivilligsentral
Stasjonsvg. 4
3800 Bø

Tlf.:
Faks:
Mobil:

35 95 32 00
35 95 32 01
909 63 587

E-post:
bo.frivillig@redcross.no
Bankgiro: 2630.05.17756
Internett: www.bofrivillig.no

