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AEF arrangerte den første sommerleiren i regi av Ferieklubben for Barn og 

Ungdom i 1972. 44 år’s erfaring med barn– og ungdomsleirer som bygger på 
solidaritet, likeverd og deltagelse. Her prioriteres de som har få eller ingen andre 

ferietilbud. Her vil alle oppleve mestring, inkludering, vennskap og respekt for 
medmennesker. Ferieklubben for Barn og Ungdom er en del av AEFs arbeid sentralt, 

regionalt og lokalt med leirutvalget og forbundskontoret som fagorgan og sekretariat. 
LEIRLEDERNE 

Våre leirledere gjennomgår obligatorisk fagkurs med vekt på rolle, oppgaver og ansvar. 
Kurset er sosialfaglig tilrettelagt. De fleste leirlederne har lang erfaring og/eller 

utdanning/faglig bakgrunn fra arbeid med barn/ungdom.  
  

Leirlederteamene forbereder program og aktiviteter. Hovedaktivitetene tilpasses 
været. Friluftsaktiviteter, lek, bading og utflukter er sentralt på alle leirene. 

Leirlederteamene består av hovedleder (teamleder, praktisk/administrativt ansvarlig), 
faglig leder (3-årig helse-/sosial eller pedagogisk utdannelse eller tilsvarende 

kvalifikasjoner) og aktivitetsledere. I snitt er det minst fem ledere (voksne og unge 

voksne) på alle leirene.   
  

Gjennom vår kurs- og opplysningsvirksomhet arbeides det kontinuerlig med å øke 
leirledernes kompetanse, skolering og erfaring. Leirlederne deltar på frivillig og ulønna 

basis. Alle må levere politiattest og signere taushetserklæring. 
  

ÅRETS LEIRE 

Barn 6-12 år  
Leir 1/2017   Uke 28 – mandag 10. juli til søndag 16. juli i Eggesvik, Beiarn 

Leir 2/2017 Uke 29 – mandag 17. juli til søndag 23. juli i Fredrikstad 

 

Ungdom 13-17 år   
Leir 3/2017   Uke 27 - mandag 3. juli til søndag 9. juli i Sør-Fron 

Leir 4/2017   Uke 28 – mandag 10. juli til søndag 16. juli i Sør-Fron 

 

Enslige forsørgere med barn i alle aldre   
Leir 5/2017 vi håper å få på plass denne i år 

 
Med forbehold om at vi også i år får støtte til våre leirer, vil deltagelsen være gratis. 

Reiseutgifter til og fra leirstedet må dekkes av den enkelte.  

  
  DELTAGERNE MÅ TA MED 

Sovepose, pute, lett tøy for varme dager, varm genser, jakke, regntøy, støvler, sko, 
undertøyskift, sokker, badetøy, toalettsaker, håndkle, svømmevest og eventuelt 

fiskeutstyr. 
  

Dyrt elektronisk utstyr (pc/nettbrett, mobil m.m.) tas med på eget ansvar!  
På barneleirene ser vi helst at en ikke har med slikt utstyr!  

Barna vil få tilgang til telefon ved behov.  
  

MERK KLÆR OG UTSTYR MED NAVN OG TLF og/eller ADRESSE! 



 

 
 

 

Eggesvik innerst i Beiarfjorden 
Bodø, Nordland 

 

Denne plassen ligger idyllisk til innerst i Beiarn i Nordland. En gammel 
nedlagt skole/grendehus og et lite hus like ved, skal huse 6-7 barn og 

leirledere i uke 28. Stor uteplass og gode bade- og fiskemuligheter. 
 

 

Livoll ved Gålå uke 27 og 28 
Årets leire for ungdom blir på Livoll ungdomssenter ved Gålå i Sør-Fron 

kommune i Gudbrandsdalen. Mye natur og fjellområde som gir mulighet for 

mye utendørs aktivitet. Vannet i nærheten gir mulighet for fiske og padling.  

Vi jobber med mulige aktiviteter framover, og kan love en aktiv og 

spennende uke for ungdom fra 13 til 17 år. 
 

 

Strandstua i Fredrikstad 
Strandstua er en idyllisk plass i Engelsviken utenfor Fredrikstad i Østfold. 

Det er gode bade- og fiskemuligheter.  Godt tilrettelagt for lek, grilling m.m. 
og kort vei til andre aktivitetsmuligheter. Her ønsker vi velkommen til barn 

fra 6 til 12 år i uke 29 
 

 

 
 

 
 

Påmelding sendes:   
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund, Torggata 1, 0181 Oslo 

  
eller helst på e-post: post@arbef.no  (informasjon som i skjemaet) 

 
Har deltageren sykdom, symptomer, allergier eller annet vi bør vite om, ber vi om at dette 
oppgis på eget skjema eller i eget brev. Slik informasjon behandles selvsagt strengt fortrolig 

og av så få som mulig. 
 

Bruk svarslippen ved postal påmelding. Ved påmelding med e-post, kan du enten 
skanne utfylt svarslipp eller oppgi samme informasjon. 

Skriv tydelig! 

 
 

 
 



 
 

 
 

Påmelding til leir (se side 2—3):   
1/20172/2017     3/2017   4/20175/2017 

Sjekk nøye at du krysser av for riktig leir og uke. For påmelding til to uker, kryss av 
for begge. 
 

 
Navn: _____________________________________________Fødselsår: _________ 

Adresse: ________________________________________ _______ Jente  •   Gutt • 

Postnummer:____________Sted:___________________________________________ 

Epost: ____________________ @ ____________________Mobil:_________________ 

Foresattes navn: _________________________________ Mobil: ________________ 

Postadr.:_______________________________________________________________ 

Epost:______________________________@_________________________________ 

Sosialktr./inst./forening:_______________________________________________ 

Kontaktperson:____________________________________Mobil:_______________ 

Adresse:__________________________________________S.bord:______________ 

Postnummer:__________Sted:____________________________________________ 

E-post:___________________________@__________________________________ 

 

Avbestilling må skje senest 3 uker før leirstart slik at vi kan tilby noen andre denne plassen.  

 

 

Velkommen til din fineste sommeropplevelse! 
 


