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KOLLO
FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED SÄRSKILDA BEHOv

KFUM ÖREBRO I SAMARBETE MED ÖREBRO KOMMUN



KOLLO PÅ KLACKA
Nu är det dags att söka till KFUMs sommarkollo. Ansökan gäller 
för de barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning 
och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som går i grundskolan 
årskurs 4 - gymnasium årskurs 3, samt de som går i grundsär-
skolan årskurs 4 - gymnasiesärskola årskurs 4. Till kollo välkomnar 
vi dig med måttliga vårdbehov. Finns större vårdbehov hänvisar vi 
till LSS-enheten i Örebro kommun för andra insatser. Kontakta oss 
om ni är osäker på om kollo passar ditt barn. KFUMs sommarkollo 
anordnas på vår egna anläggning i Klacka-Lerberg som ligger ca 
1,5 mil nordväst om Nora. Ansvarig för verksamheten är 
föreningen KFUM Örebro i samarbete med Örebro kommun, 
och vi vill med denna folder informera om verksamheten.

KFUM Örebro är en del av en världsomspännande ungdomsrörelse 
med 70 miljoner medlemmar i över 130 länder. Vi bedriver många 
olika verksamheter och är tillsammans med studieförbundet 
Sensus huvudmän i ungdomsarenan Tegelbruket. Det glädjer oss 
att vår förening kan erbjuda barn och ungdomar i Örebro 
möjlighet till spännande lägerupplevelser, precis som så många 
andra KFUM-föreningar gör i vårt land.

VAR & NÄR?
Klacka ligger mitt i det natursköna Bergslagen 1,5 mil nordväst om 
Nora. Anläggningen har egen badsjö och omges av fin natur med 
skogen inpå knuten. Området ger fina möjligheter till bad, 
friluftsliv, fiske, båtliv, sport och lek. 

Klacka består av två hus. Ett med en stor samlingssal och ett med 
sovrum, pyssel/mysrum, kök med mera. Deltagarna bor 1-4 
stycken per rum efter behov. Vi har egen matsal och kock som 
serverar god hemlagad mat och vill vi åka på utflykter har vi 
minibuss till förfogande.



Denna sommar kan vi ta emot upp till 30 deltagare per period.

PERIODER  ANTAL DATUM
Klacka period  1 30  18 juni - 29 juni
Klacka period  2 30  1 juli - 12 juli

INFORMATION ANGÅENDE COVID-19
Vi följer myndigheternas rekommendationer och restriktioner för att 
minska smittspridningen. Inför sommaren avser vi att genomföra kollo 
enligt nedanstående upplägg, men detta kan komma att ändras 
beroende på hur läget ser ut senare i vår. 

Detta kan till exempel leda till en förändring av periodlängden eller att 
kollo ställs in. Vi håller de som fått en plats uppdaterade om läget ifall 
det skulle ske sena förändringar.



DELTAGARAVGIFT
Avgiften för kollovistelsen räknas ut efter familjens sammanlagda 
bruttoinkomst. Som inkomst räknas lön före skatt, sjukpenning, 
föräldrapenning, utbildningsbidrag, arbetslöshetsersättning, 
starta-egetbidrag, konfliktersättning samt pension.

Om flera barn i samma familj 
får plats på kollo, betalar första 
barnet full avgift, andra barnet 
50% av avgiften och tredje barnet 
i samma familj 25% av avgiften. 
Fjärde, femte barnet och så vi-
dare åker gratis. 

Avgiften betalas i förskott enligt 
faktura som sänds ut till alla som 
får plats på kollo. 

Avgiften skall betalas innan 12 
maj. 

Årsinkomst Avgift
< 150.000 500:-

150.001 800:-
200.001 1 200:-
300.001 1 600:-
400.001 1 900:-
500.001 2 300:-
600.001 2 700:-

700.001 > 3 100:-



FYLL I
ANSÖKAN 

DIGITALT PÅ 
KFUMOREBRO.SE

 

SENAST 14 MARS
...Besked om uttagningen sänds ut i slutet av april

UTTAGNINGEN AV BARNEN
Efterfrågan på platser är ofta större än det antal barn som får plats 
på kollo. Därför är vi tvungna att göra en behovsprövning där vi bland 
annat tar hänsyn till familjens möjligheter till semester och hela kollo-
gruppens sammansättning. Därför behöver du som förälder noga fylla 
i ansökningsblanketten. Ange vilken period som önskas i första, andra 
och tredje hand.

LEDARNA
En viktig del av kollo är det härliga ledargänget. Många återkommer år 
efter år vilket gör att det är kära återseenden varje sommar. 
Flera av kolloledarna arbetar till vardags med barn och ungdomar, 
några studerar och en del har erfarenhet av arbete med människor med 
vårdbehov. Vi ser alltid till att det finns ledare med extra 
vårdutbildning/kunskap.

FÖRSÄKRINGAR
Deltagarna har samma försäkringsskydd under 
kolonivistelsen som de har under övriga året.

BESKED
Besked om plats lämnas i slutet av april av KFUM Örebro. 
Då får ni även en blankett för att lämna upplysningar 
om ert barns dagliga rutiner, intressen, eventuell 
medicin med mera.

NYTT FÖR I ÅR!



KONTAKTINFORMATION
KFUM ÖREBRO
LERTAGSGATAN 2
703 47 ÖREBRO

TEL 019-6110498
SIMON@KFUMOREBRO.SE
WWW.KFUMOREBRO.SE


