Velkommen til Berger Gårds Livet på Landet – Barneleir
Vi gleder oss!
- Les grundig gjennom dette infoskriv. Dersom noen forandringer oppstår, sender vi
tilleggsinformasjon til påmeldte.
Smittevern for mennesker og dyr
- Håndhygiene prioriteres, spesielt før spising.
- Vi følger vanlig praksis: ved evt. luftveisplager eller feber holdes barna hjemme.
- Unngå besøk til andre husdyrmiljøer(gårder) helgen før leiruken.
- Dersom barna har vært i utlandet uken før leiruken, ring oss på forhånd.
Rutiner ved levering og henting
- Møtepunkt er ved Frøhuset på Berger Gård, Halvard Torgersensvei 38A, 1395
Hvalstad (se vedlagt kart)
- Mandag til torsdag: levering kl 9:00-9:15 og henting kl 15:45-16:00
- Fredag: levering kl 9:00-9:15. Ved henting er foresatte og søsken velkomne til en
omvisning fra 15:00-16:00.
- For at barn eventuelt skal komme eller dra på egenhånd, må vi ha en tydelig avtale
med foresatte på forhånd.
- Alle barn og besøkende vasker hendene ved vaskeplassen ved ankomst før adgang til
gården.
- Vi oppfordrer naboer til å gå til og fra gården. Dersom du kjører, parker i bunnen av
bakken, eller fornuftig på gårdsplassen foran Våningshuset (se vedlagt kart). Det er
en liten mulighet for lastebil- og/eller traktortrafikk.
Daglig utstyr i egen sekk, uavhengig av været
- genser, noen aktiviteter holdes i skyggen eller i kjølige gårdsbygninger
- gummistøvler til dyrestell
- regntøy uansett vær
- ekstra skift klær
- drikkeflaske med vann
- to gode matpakker (Sukkerholdige drikker og mat tiltrekker uønskede veps)
- NB! Gi tydelig beskjed om eventuelle allergier, for dersom det egner seg vil vi
inkludere matlaging og smaksprøving av gårdens produkter.
Media og kontakt
Om barna har med telefon, skal den ligge i sekken hele dagen.
Ved kontaktbehov under leiren ring:
Margaret Skjulestad tlf 48070997
Eivind Skjulestad tlf 97159235
- Lederne bruker også sine telefoner til fotografering av aktivitetene underveis. Noen
bilder blir lagt ut på vår egen webside og FB profil. Vi unngår bilder av barnas
ansikter. Likevel, dersom du ikke vil at ditt barn skal fotograferes gi direkte beskjed.
Vi deler ikke bilder med andre uten samtykke av foresatte.
Betaling
- Kr 2.500,- per deltager.
- Merk tydelig med både deltagerens navn og avtalt leiruken.
- Betalingen bekrefter deltagerplassen. Siste frist for betaling er 20.mai.

Kart over Berger Gård
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Frøhuset – møteplass og vaskeplass
Gårdsplass - parkering
Stabburet - stabbursklokke
«Dyrebarbolig» - hest, kanin og kalv
Haugstua - laftehytte på haugen

1

