Anmälan och mer information
Vombsjögården ligger i närheten av Veberöd.
Kollot riktar sig till barn och undomar
som har funktionsnedsättning,
men inte bor på LSS-boende.
Vombsjögården är handikappanpassad.

Hembesök
För att skapa en så bra kollovistelse som möjligt
erbjuds alla nya deltagare hembesök före vistelsen.
Verksamheten utvecklas utifrån deltagarnas
specifika styrkor, intressen och behov.

Personal och pedagogik
På Vombsjögårdens kollo finns det personal tillgänglig dygnet runt.
Personalen har erfarenhet av att jobba med målgruppen
och att arbeta utifrån tydliggörande pedagogik.

Anmälan
Anmälan och mer information hittar du på: malmo.se/sommarkolloLSS
Sista dag att anmäla sig är den 15 mars 2019
Du får veta vilken tur du du får åka på kring den 1 april.

För frågor kontakta
Thomas Blomliden, e-post: thomas.blomliden@malmo.se, mobil: 070-924 26 71

Härliga sommarupplevelser att längta till ...

Anmäl dig på:
olloLSS
o.s
malm e/sommark
Senast 15/3 2019

Välkommen till
Sommarkollo LSS 2019

Vombsjögården

Välkommen till
Vombsjögårdens kollo
Det här gör vi på kollot

Kollotur A – E

På kollot får du träffa nya kompisar,
åka på spännande utflykter och
hitta på roliga saker på Vombsjögården.

Kollotur A – D är för dig som har en funktionsnedsättning, men som klarar en del själv.

Kanske träffar du vänner som du redan känner.
Vombsjögården har en stor trädgård
där vi leker eller slappar.
Alldeles bredvid kollot ligger Vombsjön
där badar vi och hittar på olika strandlekar.
Det finns en skog bredvid sjön
där vi går på härliga stigar.
Ibland åker vi till andra ställen
för att till exempel rida, cykla dressin,
ha femkamp eller besöka ett badhus.
Ni som är på kollot kan ge förslag
på vad ni vill göra.

På dagarna gör vi utflykter, badar och hittar på
upptåg i skogen. På kvällarna har vi till exempel
disco eller grillar.
Du sover i två- eller trebäddsrum.
Det finns personal tillgänglig dygnet runt.
När du anmäler dig får du berätta
vilken tur du vill vara med på
i första, andra och tredje hand.
När vi har fått in alla anmälningar
sätter vi samman grupper
efter önskemål och behov.
På sista sidan kan du läsa mer om
hur du anmäler dig.

Tur A
17 juni–23 juni
Tur B
25 juni–1 juli
Tur C
3 juli–9 juli
Tur D
11 juli–17 juli
Tur E
19 juli–25 juli
Antal platser: 8 per tur
Kostnad:
8–16 år: 800 kr
17–23 år: 1200 kr
Assistent:
1 200 kr/assistent.

