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Sommerferieaktiviteter i Høje-Taastrup Kommune
Igen i år har I mulighed for, at inspirere og aktivere en masse børn med jeres aktiviteter. I
ugerne 27-32 afholdes Aktiv Sommer, som henvender sig til børn og unge fra børnehaveklassen op til 9. klasse.
Ligesom tidligere år, byder I ind med aktiviteter, der max må vare 5 hverdage i dagtimerne
(2 uger med forskellige hold er meget velkomne).
Vi ønsker, at Aktiv Sommer udgøres af mangfoldige aktiviteter af sportslig, kropslig, kulturel
og faglig karakter. Til dette har vi brug for jeres hjælp.
I er meget velkomne til at udbyde aktiviteter med fokus på særlige målgrupper. Dette kunne
fx være overvægtige børn, særlig bogligt begavede børn, børn med læsevanskeligheder eller
stille piger. Kort sagt er rammerne åbne og mulighederne jeres.
Aktiv Sommer er en god og billig mulighed for børnene til, at få sig en aktiv og spændende
sommerferie sammen med andre børn, samtidig med, at de bliver introduceret for kommunens mangfoldige tilbud.
Herfra skal der lyde en stor tak til alle, der deltog i sommerferieaktiviteter i sommeren 2014.
Vi oplevede igen, at rigtig mange børn fik nogle gode oplevelser i deres sommerferie. Vi er
meget taknemmelige og glade, for den store indsats I yder ved, at arrangere gode ferieoplevelser for kommunens børn og unge. Vi håber, jeres oplevelser har været lige så positive
samt at I, igen i år, vil være med til at give børn og unge en Aktiv Sommer.
Ønsker I at deltage med aktiviteter, bedes I senest den 27. marts 2015 sende et forslag til
en aktivitet indeholdende:
 En beskrivelse af aktiviteten
 Periode og tidsrum for afvikling
 Sted for aktiviteten
 Budget (løn og evt. materialer)
Benyt Aktiv Sommer blanketten som findes på:

http://www2.htk.dk/Fritid_og_kultur/Aktiv_Sommer/SFA_blanket_2015.pdf
OBS: Modtageren bedes videregive dette brev, såfremt det er en anden, som står for
aktiviteterne!
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