
Feriekoloniophold på Rendbjerg Feriekoloni 

Orientering til hjemmet  
Jeres barn er blevet tilbudt et sommerferieophold på Rendbjerg Feriekoloni og vi glæder os til at give 

barnet en god oplevelse. Der er voksne hele tiden på kolonien, som sørger for at børnene får et godt 

ophold, og opfører sig ordentligt overfor hinanden. Det sker heldigvis sjældent, at vi må sende børn hjem 

på grund af dårlig opførsel, men når det sker, gør vi det som regel af hensyn til de andre børn.  

Rygning: Esbjerg Kommunens rygepolitik er, at der ikke må ryges på kommunens ejendomme.  Hvis 

børnene ikke kan undvære røg, kan de ikke deltage i feriekolonien.  

Mødetid og sted  
Børn fra Esbjergområdet møder den mandag, hvor kolonien starter  

kl. 12.00 på Museumspladsen (P-pladsen bag Esbjerg Museum) Der 

er indkørsel fra Nørregade.  

Børn fra Ribe- og Bramming-området møder den mandag, hvor kolonien starter  kl. 

12.45 på parkeringspladsen ved Kvickly, Seminarievej 1, 6760 Ribe.  

Kom gerne 5 - 10 min. før, så vi kan få pakket bagagen i bussen. 

Hjemkomst  
Vi kommer hjem igen den fredag, hvor kolonien slutter og er  

kl. 11.30 på Parkeringspladsen ved Kvickly, Seminarievej 1, 6760 Ribe 

og kl. 12.15 på Museumspladsen (bag Esbjerg Museum).  

Forsikring  
Det er forældrenes ansvar at sørge for at 

børnene er ulykkesforsikrede.  

Lommepenge  
Vi er ikke interesserede i at børnene har meget store beløb med som lommepenge, så højeste beløb, som 

de må medbringe er 500 kr.; men de kan nemt klare sig med mindre. Hvis nogle har flere penge med vil 

vi sørge for at opbevare pengene, så de bliver udbetalt ved hjemrejsen.  

Vi laver en bank, som børnene skal sætte deres penge i. Vi påtager os intet ansvar for penge eller andre 

værdigenstande, som forsvinder for børnene og heller ikke for børns brug af evt. betalingskort.  

Post og mail  
Når man er på koloni, er det dejligt at få post fra dem derhjemme. 

Det er et stort øjeblik for børnene, når dagens post deles rundt, 

men lad venligst være med at sende store mængder slik.  

I kan sende breve, kort eller pakker til:  

(barnets navn)  

Esbjerg Kommunes Feriekoloni 

Rendbjergvej 12  

6320 Egernsund  



Kolonilederens telefonnummer er 76 16 36 50  

 

E-mails kan sendes til:  

  
vpa@esbjergkommune.dk  

Husk at skrive barnets navn i mailen!  

 

Mobiltelefon:  

Det er tilladt at have mobiltelefon med på koloni, men telefonerne kan ikke benyttes 

hele dagen. Vi laver hver dag en mobiltid – som regel en times tid efter aftensmaden. 

Resten af tiden opbevarer vi mobiltelefonerne.  

Vi påtager os intet ansvar for mobiltelefoner, så lad være med at sende nye dyre telefoner 

med børnene. De kan nemt gå i stykker, blive stjålet eller bare forsvinde.  

  

Besøgsdag  
Der er besøgsdag for forældre og søskende lørdag fra kl. 14.00 til 16.00.  

Vi vil gerne have, man først ankommer til kolonien kl. 14.00 og at man tager af sted igen senest 16.00 

Der vil ikke være mulighed for at tage børnene med væk fra kolonien.  

Der er ikke mulighed for at besøge børnene på andre dage end besøgsdagen. Hvis 

der opstår særlige ting, som nødvendiggør at barnet skal have besøg, skal dette 

aftales med kolonilederen på tlf. 76 16 36 50  

Vi beder om, at I ikke medbringer store mængder af slik og sodavand til børnene. 

Forældre og andre besøgende bedes respektere, at der ikke må ryges på kolonien.  

  

  

Pakkeliste  
  

Sovepose, hovedpude og lagen – eller: Dyne, lagen, pude og betræk  

Nattøj  

Tilstrækkeligt med undertøj  

Strømper nok 

Kort- og langærmede trøjer/bluser  

Lange og korte bukser  

Overtøj – vindjakke eller lignende  

Håndklæder – mindst 2 stk.  

Toiletsager – husk tandbørsten  

Badetøj – evt. badesko  

Regntøj  

Sko – solide og gode at gå i  

Evt. Læge ordineret medicin  

Drikke-/Vandflaske 

Lommepenge  

Lommelygte  

Evt. frankerede postkort  

Madpakke til mandag middag (ankomst-dagen)  

Sundhedskort (Det gule sygesikringsbevis) – skal medbringes  

Udfyldt oplysningsside –se næste side – skal medbringes  

  

Pakkelisten er kun vejledende for at hjælpe jer med at huske nogle af de vigtige ting. 

  

  



Oplysningsseddel 
  

I bedes venligst printe denne side ud, udfylde den, og sende den med jeres barn, når det skal 

af sted på koloni.  Husk også at sende det gule sundhedskort (sygesikringsbevis) med barnet.  

  

Når børnene kommer frem til kolonien samler vi oplysningssedler, sundhedskort og eventuel 

medicin sammen, og børnenes lommepenge bliver sat i vor kolonibank.  

 

   

Barnets navn:  ______________________________________   

  

Barnets hjemadresse:  _______________________________   

  

Hjemmets telefonnummer: ___________________________   

  

Hvem kan vi kontakte, hvis vi ikke kan få fat på en af forældrene?  

  

Navn:  ___________________________________   

  

Telefon:  _______________   

  

Barnets telefonnummer:  _____________________________   

  

Bruger jeres barn medicin?         

  

Hvis ja, skal medicin og en vejledning til personalet medbringes.  

  

 _________________________________________________________   

  

 _________________________________________________________   

  

ja    nej   

Har barnet brug for særlig pleje eller speciel kost?    

  

Hvis ja hvilken:  ______________________________________   

  

 ___________________________________________________ 

ja    nej   

Er der problemer med ufrivillig vandladning?      ja    nej   

  

  

Må dit barn bade   ja   nej  

Må dit barn cykle   ja   nej  

  

  

Øvrige  bemærkninger:____________________________________ 

_______________________________________________  

  

 

_________________________________________________________  

 forældre underskrift  


