
 

 

 

Invitasjon til Ferie for alle  
 

 

Gode ferieopplevelser 

Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er 
konsekvensen at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale opplevelsene som de har behov for. 
Dette gjør Røde Kors noe med! 

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi. 
Ferie for alle skal bidra til sosial deltagelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.  
 
Bakgrunn 
Ferie for alle ble opprettet på bakgrunn av en levekårsundersøkelse i 2001. I dag lever ca. 115000 
barn i Norge under EU’s fattigdomsgrense. Bare i Trøndelagsfylkene utgjør dette ca.6500 barn.  
 
Målgruppe 
- Familier med vedvarende lavinntekt i Norge (3 år eller mer).  
- Familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år.  
- Familier som ikke har tilsvarende tilbud.   
- Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.  
 
Samarbeid 
Ansatte i kommunen vet mye om hvilke barnefamilier som trenger et ferieopphold. Derfor 
samarbeider vi med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre instanser 
som er i kontakt med målgruppen. 

Ansatte i kommunen søker om plass for familiene. Benytt elektronisk søknadsskjema som det er 
linket til på slutten av denne invitasjonen. Ferie for alle er et supplement til det offentlige. Under 
ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for gjestene, ikke som fagpersoner, men som 
medmennesker.  
På familieoppholdene har foreldrene selv ansvar for barna sine.  

 

 

 



 

 

 

Invitasjon til gratis vinterferie med Ferie for alle 2022 
21.-24. februar (uke 8) 

 
Teveltunet fjellstue, Meråker 

 
Søknadsfrist 5. januar 2022 

 

 

 

Teveltunet Fjellstue har en spesiell og idyllisk beliggenhet omgitt av fjell, vann, mystikk og eventyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
Boform: Hotellet byr på 
koselige hytter og 
leiligheter med egne bad 
og toalett. 



 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

I tillegg til aktivitetene som er nevnt over, så blir det også andre vinteraktiviteter, avhengig av 
temperatur.   

 

    
 

 

 

Klatreparken ligger idyllisk til i 
naturskjønne omgivelser med skog, 

fjell og vann på alle kanter.  
Her kan du sveve i zip-line over 

vannet samtidig som du nyter det 
vakre fossefallet, Brudesløret.  

Klatreparken har mange forskjellige 
klatreøyper med forskjellige høyder 

og vanskelighetsgrader i trær og 
fjell, samt opptil flere zip-liner.  

Opplev mestring og adrenalin 
samtidig som du får naturen tett 
innpå deg, der du suser av sted 
sammen med en flokk ivrige hunder.  
De sier ikke nei takk til litt kos og 
klem heller disse her   



 

 

Ansvar for barna på familieopphold 
Foreldre har ansvaret for egne barn under familieoppholdene. Spesielt gjelder dette barnas 
sikkerhet og helse.  
Det er også viktig at foreldrene passer på at utstyr som er lånt ryddes på plass og at barna legger seg 
til passende tid,slik at de er uthvilte til kommende dagers aktiviteter. 

Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for familiene -ikke som barnevakt, men som 
medmennesker og tilretteleggere. Når foreldrene er med, er det de som har ansvar for barna sine 
hele tiden.  
 
Reiseforsikring 
Røde Kors har tegnet en ren ulykkesforsikring som gjelder fra hjemmet til feriestedet inklusive 
oppholdet for alle deltakere. Røde Kors har også egen forsikring som gjelder i forbindelse med 
aktivitet. Forsikringen dekker død og invaliditet. Vil man forsikre seg mot f.eks. tyveri, så må egen 
reiseforsikring ordnes. 
 
Rusfritt 
Vi minner også om at Ferie for alle er et rusfritt arrangement. Det er ikke lov til å nyte alkohol eller 
andre rusmidler under Ferie for alle. 

 
Regler – Ferie for alle 
1.Det skal være ro fra kl. 22.00. De som fremdeles er oppe må vise hensyn, slik at de som ønsker det 
får sove. 
2.Vi skal behandle hverandre med respekt.  
3.Vi har nulltoleranse for bruk av alkohol og andre rusmidler. 
4.Vi behandler utstyr og inventar pent. 
5.Vi overholder stedets retningslinjer og sikkerhetsregler. 
6.Ingen må bade eller være på sjøen alene. 
7.Bruk av mobiltelefon anbefales ikke under aktivitetene og i matsalen. Foreldrene har ansvar for at 
egne barn overholder reglene.  
 
Konsekvenser av brudd på reglene vil være utestenging fra aktiviteter, erstatningsansvar eller 
hjemsendelse.  
 
Distribusjon av invitasjoner 
Røde Kors vet at kommunens etater gjennom sin tjenesteyting kommer i kontakt med familier i 
målgruppen både innenfor og utenfor hjelpeapparatet, og ber derfor om hjelp til å formidle denne 
invitasjonen til barn og familier med behov. Husk at en saksbehandler må delta i utfyllingen av 
søknaden med begrunnelse, for at søknaden skal bli vurdert. Hvis det søkes om plass for flere 
familier, må søknadene prioriteres.  
Røde Kors finansierer oppholdet, og oppfordrer kommunen til å dekke familiens reiseutgifter til og 
fra ferieoppholdet.  
 
 
Søknadsskjema finner du her: Feire_For_Alle_Form (korsveien.no)  
 



 

 

På vegne av Røde Kors, 

 
Med vennlig hilsen  

Marit Rolseth  
 

Kontaktinformasjon:  
Nord-Trøndelag Røde kors 

Sjøfartsgata 3  
7714 Steinkjer 

Mobil: 92660430  
E-post: marit.rolseth@redcross.no 

 

 

 


