Velkommen på Sommerskole!
For barn og unge som har gått 1.-10. trinn dette skoleåret.
Midt-Telemark kommune ønsker velkommen til sommerskole med mange ulike aktiviteter!
Det er første gang vår kommune har fått denne flotte anledningen til å glede barn og unge
om sommeren.
Alle tilbudene er gratis, og foregår på dagtid. Det er et tilbud til inntil 500 barn og unge.
Kommunen har fått midler fra Utdanningsdirektoratet (Udir) til dette tilbudet.
Oppvekstkontoret ved Midt-Telemark kommune er ansvarlig for Sommerskolen.
Noen av aktivitetene varer en dag, mens andre varer en uke (fire til fem dager).
Eleven får tilbud et opplegg (dags-, eller ukesopplegg). All informasjon vil være digitalt på
Sommerskolen i Midt-Telemark. Gå inn på den aktuelle aktiviteten som dere har fått. Det vil
komme nærmere informasjon etter hvert som aktiviteten nærmer seg.
Det trengs ingen forkunnskaper på noen av aktiviteter.
På elvepadling og wakeboard må eleven være svømmedyktig.
Det er de foresatte som melder på eleven. Når det er flere barn i samme familie som skal
melde seg på, må det fylles ut et skjema for hvert barn. Eleven velger en aktivitet som han/
hun har mest lyst på. Men noen aktiviteter har begrenset kapasitet, så det er viktig å fylle ut
hvilke aktiviteter eleven ønsker hvis han/ hun ikke får plass på første ønsket.
Tildeling av plasser skjer fortløpende ettersom påmeldingen skjer. Det er holdt av noen
plasser til barn og unge med spesielle behov. Det er arrangørene som tildeler plasser. Vær
rask ut, for her er det «førstemann til mølla» som gjelder.
Påmeldingsfristen er søndag 13. juni. Aktivitetene for uke 25 og 26 får svar innen 21. juni.
Resten får svar fortløpende i god tid.
Frivillige organisasjoner, idrettslag og andre aktører er samarbeidspartnere for å få til dette
tilbudet i sommer.
Klikk på linken for å få mer informasjon og påmeldingskjema.
Sommerskolen i Midt-Telemark
Smittevern er ivaretatt på alle aktiviteter.
Sommerlig hilsen fra
Midt-Telemark kommune
Kontaktperson for Sommerskolen
Tone Mikelborg. Mobil: 924 01 676. E-post: tomi2002@mt.kommune.no
Bernt Skipstad Ollestad. Mobil: 934 93 397. E-post: olbe0812@mt.kommune.no

