Ansøgningsskema til efterårsferie, vinterferie, påske ferie
2020/21
Ferie med fællesskab, netværk, læring og oplevelser.
Husmoderferie.dk

Ansøgning sendes pr. mail via sikker post

Ansøgningsfrister

Udvalget for Husmoderferie.
v/ Aktivitetsleder Leo B. Rasmussen
aktivitetsleder@husmoderferie.dk
Tlf. 29696232

Efterårsferie i Lalandia:
Uge 7 i Lalandia:
Påsken i Klinten, Faaborg:

21/09-20
18/01-21
05/03-21

--------------------------------------------------------------------------------------Mange familier har under Coronatiden haft store udfordringer, som har påvirket de sociale og
familiemæssige forhold, bl.a. med isolation, samt har udfordret familierne økonomisk.
Derfor har Socialstyrelsen bevilget økonomisk støtte til, at Udvalget for Husmoderferie kan
tilbyde eneforsørgere med børn ferietilbud med gode oplevelser enten i efterårsferien i uge 42,
Vinterferien i uge 7 og i påsken i uge 13.
Beskriv her hvilken påvirkning coronatiden har haft på dig og din familie, og hvorfor det er
vigtig for dig og dine børn at kunne deltage i en ferie med gode oplevelser, samt hvad du gerne
vil opleve sammen dine børn.

Målgruppen er eneforsørgere, som har en indtægt primært på kontanthjælpsniveau. Udvalget
for Husmoderferie søger gennem fonde og legater tilskud til ferieophold, aktiviteter og
udflugter.
Det kan oplyses, at Udvalget for Husmoderferie kræver børneattest af feriemedarbejderne.
Ferieopholdene afholdes i Lalandia ved Rødbyhavn og Danland Feriecenter Klinten i Faaborg.
Læs på den sidste side om tidspunkter og datoer. Du kan læse mere om feriestederne på deres
hjemmesider.
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Cpr. nr:
Navn:
Adresse:
Postnr./ by:
Vigtigt at der er den helt rigtige, for du får via dette nr. vigtige konkrete oplysninger om ferieugen.

Mobiltelefon:
Vigtigt at der er den helt rigtige, for du får via dette nr. vigtige konkrete oplysninger om ferieugen

E-mail:
I tilfælde af sygdom,
ulykke på ferien, kontakt:

Navn:

Tlf:

Egne børn der ønskes med på ferieopholdet (O - 17 år)
1. Navn
Cpr.nr.
2. Navn

Cpr.nr.

3. Navn

Cpr.nr.

4. Navn

Cpr.nr.

5. Navn

Cpr.nr.

Betingelser for deltagelse i et af de 3 ferietilbud er
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderen/faderen har det fulde ansvar for sit barn/sine børn under hele opholdet.
o Vi har ingen forsikringer, der dækker vores gæster.
Medicin til eget brug inkl. håndkøbsmedicin bedes medbragt.
Vi lægger vægt på at både børn og voksne får en dejlig og hyggelig ferie, altid under
hensyn til børnenes behov.
Det er ikke tilladt deltagerne at medbringe husdyr på ferien, uanset feriestedets
regler.
Deltagelse forudsætter, at familien kan forstå og tale dansk.
Der er en startpakke til hver familie med alsidigt indhold til enhver familie som
tilskud til morgenmad og frokost.
Om aftenen serveres der buffet i restauranten med varieret udbud af grøntsager,
kylling, svine- og oksekød, samt tilbehør.
Der serveres ikke halalkød eller helt særlige personlige ønsker til aftensmaden, men
der er et stort og varieret udbud i de lokale supermarkeder.
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For at vi kan drage den bedste omsorg for dig og din familie på jeres ferie, er det vigtigt,
at du udfylder nedenstående:
Er der særlige forhold vi skal være opmærksom på omkring dig eller dine børn. Det kan være
sikkerhedsmæssigt, sygdom, allergi, diabetes, ADHD, handicap eller andet?

Har du været på Husmoderferie før?

JA:

ÅR:

NEJ:

Det er vigtigt, at du og dine børn får en rigtig god ferie.
•
•
•
•
•

Husmoderferie lægger vægt på, at ferieopholdet tager udgangspunkt i de positive
forventninger, du og dine børn har til ferieopholdet.
En valgfri samtale med lederen af ferietilbuddet om ferieugen vil altid tage
udgangspunkt i de positive oplevelser, du og dine børn har til og på ferien.
De professionelle medarbejdere er underlagt tavshedspligt, men har også en skærpet
oplysningspligt.
Du får mulighed for at udfylde et spørgeskema om, hvordan ferieugen har bidraget til en
positiv ferie for dig og dine børn.
Evt. tilbagemeldinger til din sagsbehandler vil alene tage udgangspunkt i ovenstående
med det formål at give din sagsbehandler et indblik i, hvad ferieopholdet har givet dig
og dine børn af personlige succeser og nye kompetencer.

•

Hvis du og din sagsbehandler ønsker en tilbagemelding på ferieopholdet via en samtale
med lederen efter ferieopholdet, så sæt kryds her:
JA gerne.

•

Det er en betingelse, at jeg selv og mine børn, der er fyldt 15 år før ferien er påbegyndt,
forpligter os til at udfylde et evalueringsskema om ferien og mit/vores udbytte.

Jeg indestår herved som forældre med min underskrift for, at have læst og accepteret
forudsætningerne for ferieopholdet:
NAVN:
DATO:
UNDERSKRIFT:
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Planlagte hold
Lalandia Feriecenter Rødby Havn
Hold 1

Efterårsferien i uge 42/2020 fra lørdag den 10/10 til onsdag den 14/10

Hold 2

Vinterferien i uge 7/2021 fra lørdag den 13/2 til onsdag den 17/2

Danland Feriecenter Klinten i Faaborg på Fyn
Hold 3

Op til Påsken i uge 13/2021 fra lørdag den 27/3 til onsdag den 31/3

Ansøger ønsker ferie hvor? (sæt kryds) og prioritet 1-2-3
Ophold i Lalandia Feriecenter i Rødby

Hold 1

Prioritet

Ophold i Lalandia Feriecenter i Rødby

Hold 2

Prioritet

Ophold Feriecenter Klinten i Faaborg

Hold 3

Prioritet

Det er kun muligt at deltage i ét ferieophold.
Din indkomst er primært på kontanthjælpsniveau, eller du skal være udfordret økonomisk.
Der gøres opmærksomt på, at deltagere, som ikke tidligere har været på ferie med os, har første
prioritet.
Opholdet dækker billigste transport til og fra feriested, ophold i eget feriehytte/-lejlighed tæt på
øvrige deltagere, el, startpakker med indhold til morgenmad/frokost. Aftensmaden spiser vi på
restaurant og er også inkluderet i opholdet ligesom en række forskellige aktiviteter. Sengelinned
og håndklæder kan bevilges. Se nedenfor.
Hvordan kommer du til feriestedet mv.







Vi rejser selv med offentlig transport til feriestedet.
Vi har behov for evt. fælles transport.
Vi kører i egen bil til feriestedet.
Vi vil anmode om at få dækket egne transportudgifter
Vi kan godt selv tage sengelinned og håndklæder med
Vi vil anmode om få dækket udgiften til sengelinned og håndklæder.
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Ansøgningsskemaet skal påtegnes af kommunen/sagsbehandleren og sendes til:
Udvalget for Husmoderferie v/aktivitetsleder Leo b. Rasmussen ved sikker mail:
aktivitetsleder@husmoderferie.dk
Ansøgningsfrister: se foroven på forsiden (efter denne dato, ring om eventuelle ledige pladser)
Familien får efter tilsagn om ferietilbuddet, konkrete oplysninger om feriestedet, adresser osv.
Husmoderferie indhenter børneattest på alle medarbejdere.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til aktivitetsleder Leo B. Rasmussen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nedenstående påtegnes af sagsbehandler, sundhedsplejerske, læge eller anden fagperson
se yderligere information nedenfor
Særlig begrundelse for at ansøger bevilges ferieophold, som skal tage udgangspunkt i
den betydning, coronatiden har haft for familien.

Det er sagsbehandlerens ansvar at være opmærksom på, at mødre/fædre med udtalt misbrugseller store psykiske problemer ikke bør indstilles til ferieopholdet.
Det er vigtigt, at familien møder op til ferietilbuddet, og at evt. afbud meddeles straks, da
ferietilbuddet i stedet kan tilbydes en anden familie, der har behov for en god ferie.
Sammen med ansøgningen skal sendes følgende for at leve op til Socialstyrelsens krav
 Ansøgers seneste årsopgørelse (kan hentes på skat.dk)
 Ansøgers seneste udbetalingsmeddelelse / lønseddel
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 Ansøgers seneste udbetalte børnetilskud fra udbetaling Danmark via et bankudskrift
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Information til indstillende kommune / krisecenter / sagsbehandler m.v.
Coronatiden har medført, at mange familier har haft store udfordringer. Målgruppen er socialt
udsatte familier med børn, herunder børn, der er anbragt udenfor hjemmet, som ikke har
mulighed for eller overskud til at arrangere et ferieophold. Det kan være familier, som er
økonomisk trængte, hvor forældrene er psykisk sårbare, ensomme, mangler overskud eller
personlige ressourcer til at varetage forældrerollen eller har et spinkelt netværk.
Derfor har Socialstyrelsen bevilget økonomiske støtte til COVID-19-ferietilbud. Udvalget for
Husmoderferie kan derfor tilbyde eneforsørgere med børn ferietilbud enten i efterårsferien i
uge 42/2020, Vinterferien i uge 7/2021 og i påsken i uge 13/2021 for herigennem at give
børnene og deres forældre positive oplevelser og øge deres trivsel ovenpå en svær tid med
COVID-19 med angst, usikkerhed, og isolation fra omverden.
Så dette specielle COVID-19-støttede ferietilbud er helt gratis for kommuner og krisecentre.
Kommunen eller Krisecenteret bekræfter hermed familiens behov for deltagelse i dette særlige
COVID-19 ferietilbud.

Stempel og telefonnummer

dato

Sagsbehandlers navn m. blokbogstaver og underskrift

OBS – OBS

Familierne får senest svar på ansøgningen en uge før den ferie, de har søgt.
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