
 

 

Inför avresan till barnkoloni 2021.                                               

 

Återbud                                                                                                                                  

Om barnet av olika anledningar ej kan åka med på kollo så är det viktigt att 

meddela detta omgående till KFUM Örebro.  

Vid sjukdom                                                                                                                                           

Skulle ditt barn ha sjukdomssymptom vid avresa så måste barnet stanna 

hemma. I samråd med föreståndare kan barnet eventuellt anlända senare till 

perioden. Insjuknar barnet under kolonivistelsen kontaktar vi givetvis 

vårdnadshavare och du behöver under kolloperioden vara redo att hämta 

ditt barn på kollo om barnet skulle uppvisa symptom på sjukdom.            

Ev kostnader under kolonivistelsen i samband vårdcentral/sjukhus och 

mediciner bekostas av hemmet. 

Vid avresan                                                                                                                             

Med anledning av pandemin Covid-19 vill vi begränsa antalet personer som 

samlas vid bussen och hur vi samlas. Vi vill också uppmana till att försöka 

hålla avstånd. Detta innebär att:                                                                                                          

- Vi önskar minimera antalet personer vid bussen genom att minska antalet 

anhöriga. Kom så få personer som möjligt till bussen, gärna bara en anhörig 

och inga syskon. Förslagsvis säger de andra adjö redan i hemmet.                                                                               

- Vi vill minska risken att få in virus på kollo genom att uppmana att de som 

kommer till bussen ska vara symptomfria.                                                                                         

- Vi önskar att ni vid bussen i möjligaste mån försöker hålla 

rekommenderade avstånd till andra barn och personal. Vi får helt enkelt 

sprida ut oss. Hoppas ni har förståelse för dessa förhållningsregler vid 

bussen i år.  

Medicin                                                                                                                                          

All medhavd medicin, även receptfri skall vara märkt med namn och ev. 

dosering. Medicinen lämnas till kolloledare vid avfärden. 

Kläder                                                                                                                                      

Se till att alla kläder är märkta (barn glömmer lätt). Kvarglömda kläder 

sparas till 31 augusti. Skicka med kläder för 7 dagar, vi tvättar endast i 

nödfall. Utrustningslista se baksidan. 



 

 

Fickpengar m.m.                                                                                                                                     

150 kr är en rekommenderad summa som är fullt tillräcklig. Stoppa 

pengarna i ett kuvert och skriv barnets namn och summan på kuvertet, 

lämna kuvertet vid avresan till kolloledare. Pengarna hamnar på barnets 

"kollokonto" och används bland annat till betalning för godis, t-shirt, vykort 

mm.  

Vi ber Er att respektera vår önskan att inte skicka med barnen något godis. 

Det skapar inget annat än osämja bland barnen. Egna värdesaker som t.ex. 

klockor, kameror ansvarar barnen själva för. Skicka ej med mobiltelefon, 

surfplatta, dataspel eller liknande. 

 

Kontakten kolonin och hemmet                                                                                                           

Om något skulle hända måste vi kunna nå Er. Försäkra Er därför om att 

kolonin har Ert aktuella telefonnummer under Ert barns vistelse på kolonin. 

Är Ni inte anträffbar måste Ni meddela namn och telefonnummer på annan 

kontaktperson. Ni är självklart välkommen att ringa med förfrågningar om 

Ert barn och vi ser helst att kontakten sker genom barnets ledare. Skriv 

brev till Era barn och hör av Er om ni skulle få kort eller brev från barnet 

som gör att Ni oroar Er. Följ också vår blogg/instagram så får Ni uppleva 

vad som händer på kollo. 

Försäkringar.                                                                                                                                          

Alla elever vid grundskolorna i Örebro är försäkrade kollektivt. 

Försäkringen gäller olycksfall.   

Upplysning om barnet                                                                                                                        

Om Ert barn har speciella behov (tycker om att vara ensam, är rädd eller 

orolig i vissa situationer etc), som personalen bör veta om för att kollot 

ska fungera på ett bra sätt för varje barn, prata med föreståndaren vid 

avresan. 

Info                                                                                                                                                         

Alla info om kollo finns på vår hemsida www.kfumorebro.se 

Frågor.                                                                                                                                                    

Har Ni frågor så hör av er till KFUM Örebro  tel. 611 04 98 eller 

kfum@kfumorebro.org.   

http://www.kfumorebro.se/


 

 

Utrustningslista                                              
Se till att alla kläder är märkta. Kvarglömda kläder sparas till 31 augusti.                  
Skicka med kläder för 7 dagar, vi tvättar endast i nödfall. 

 Jackor 

 långbyxor 

 kjol/klänning 

 skjortor/blusar 

 kalsonger/trosor 

 strumpor 

 träningsoverall 

shorts 

 skor 

 stövlar 

 regnkläder 

 T-shirts 

 badbyxor/baddräkt 

 pyjamas/nattlinnen 

 lakan 

 påslakan 

 örngott 

 stor och liten handduk 

 toalettartiklar 

 fickpengar i kuvert 

 ev. medicin 


