
Sommerkoloni 2018

Der oprettes hold i følgende uger

Almindelig feriekoloni 1 uge:
27, 28 , 29, 30, 31 og 32

Almindelig feriekoloni 2 uger:
27-28, 30-31 og 31-32

Dyrekoloni 1 uge: 29, 30, 31 og 32

Idrætskoloni 1 uge: 28, 29, 31 og 32

Teaterkoloni 1 uge: 29, 30, 31 og 32

Billedkoloni 1 uge: 32

Naturkoloni 1 uge: 31

Mad og Motion 2 uger: 29-30

Rugby 1 uge+ (lørdag til fredag): uge 32
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1-2 uger  Feriekoloni
Den kendte koloni ved skov og strand 
med mange blandede aktiviteter. Ofte et 
skolehold med dine egne lærere og kam-
merater fra din egen klasse eller skole.

1 uge  Idrætskoloni
Idrætskolonien med boldspil, atletik, 
løb, bordtennis, konkurrencer og ’OL-
arrangementer’, plus selvfølgelig masser 
af natur- og vandoplevelser.

1 uge  Naturkoloni
Gå på opdagelse i naturen, oplev dyrelivet 
og undersøg miljøet. Prøv mad fra et bål, 
og sov i telt en nat eller flere.

1 uge  Billedkoloni
Fem dage med papir, blyant, pensler, far-
ver, maling og naturmaterialer.
Motiverne finder du udendørs.

1 uge+  Rugbykoloni
7 dage med hård rugbytræning og spil.
Der er naturligvis også tid til badning, 
hygge omkring lejrbålet og tid til kam-
meraterne.

1 uge  Dyrekoloni
Her kan du møde flere forskellige dyr, 
som skal passes og fodres, f.eks. kaniner, 
geder, og høns.
Der vil også være mulighed for ridning.

1 uge  Teaterkoloni
Du kommer til at arbejde i forskellige 
workshops, klæde dig ud og sminke dig.
Du skal spille teater, danse og synge.

2 uger  Mad & Motion
Tolv dage med sund, lækker mad og mo-
tion – for dig der gerne vil tabe dig. Vær 
med til at cykle, spille bold, gå, løbe og 
steptræne. Gå i vandet, tag solbad og hyg
med vennerne rundt om lejrbålet.   

1 uge



Ansøgningsforløb 
1.  Dine børns skole modtager kolonifolderen til uddeling omkring 12. januar.
2.  Fra 15. januar til og med 25. februar kan du ansøge om sommerkoloni.
     a. Gå ind på vores hjemmeside kolonierne.dk. 
     b. Klik på `skal dit barn på koloni´.
     c. Klik på ansøgningsskema og du er klar til at ansøge (der er også en vejledning på kolonier-
         nes hjemmeside). Har du problemer med ansøgningen, så kontakt dit barns kontaktlærer.
3.  Fra 26. februar til 12. marts skal den enkelte skole godkende ansøgningen og evt.
     komme med en kolonirelevant udtalelse. 
4.  16. april modtager du information fra kolonikontoret. Har dit barn fået en plads, får du her
      besked om kolonisted, dato for udrejse/hjemrejse og betalingsoplysninger.
5.  1. maj er sidste frist for betaling eller ansøgning om friplads.

Vil du 
på sommerferie 

med kammeraterne?
Se mere på 

kolonierne.dk
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Temakoloni Fødselsdag
Aktivitet

Slikbod

Grill

Kolonimad Flødebollemaskine Havbad

Kære forældre

Ferietid er også kolonitid - en tid der forvandler, og en tid der udvikler. 
Sidste år modtog 3.961 københavnske børn et af vores feriekolonitilbud. Københavns Lærerforenings 
Kolonier er et godt og varieret sommertilbud til børn og unge, og de 29 kolonier, som alle ligger ved 
skov og strand, giver mange muligheder for en lang række spændende og uforglemmelige oplevelser.

Programmet for kolonierne kan veksle fra sted til sted, men fælles er masser af frisk luft, motion, leg, 
spil og hyggeligt samvær med kammeraterne. På kolonierne samarbejder et team af voksne – lærere, 
lærerstuderende og køkkenpersonale – om at give børnene de bedste rammer for et vellykket op-
hold. Alle ansatte har naturligvis afleveret en børneattest. Sommerkolonierne gennemføres med et 
stort økonomisk tilskud fra Københavns Kommune, som i 2015 blev forøget, for at gøre op med de 
tidligere store ventelister. Der vil dog stadig kunne opstå ventelister for de børn, der kun ønsker at 
deltage i en bestemt uge eller på en bestemt temakoloni.
Af hensyn til ferieplanlægningen kan det oplyses, at vi forventer ventelister på dyrekolonierne i uge 
29 og 32, samt alm. koloni i uge 27 og 32. Ventelisten vil fortrinsvis omfatte de yngste elever, hvor 
frameldingerne også er flest, dog vil der blive taget visse søskendehensyn. Jeg opfordrer til at vælge 
et alternativt koloniønske for at øge muligheden for en plads.
På vores hjemmeside kolonierne.dk kan du få information om, hvordan du tilmelder dine børn, hvad 
alm. kolonihold, skolehold eller temahold er, priser og evt. friplads, fotos af lærerforeningens ko-
lonier, lommepenge og pakkelister. Altså en masse nyttige oplysninger der gerne skulle give dig et 
overblik over vores sommertilbud. 

Med venlig hilsen
Søren Freiesleben
Leder af Københavns Lærerforenings Kolonier   

Scan QR-koden 
og se en 
lille kolonifilm


