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FERIEBARN I SYDSLESVIG 2019 – TILMELDING 

For børn i Danmark mellem ca. 7-13 år. 

I 2019 vil der være 2 officielle perioder: 7.-14.7. og 14.-21.7.2019 

 

I HVILKEN PERIODE ØNSKER DU AT VÆRE FERIEBARN I SYDSLESVIG? 

UDREJSE HJEMREJSE 

 7. juli 
 Rejse med 

fælles bus 
 Privat 

kørsel 
   14. juli  

 Rejse med 
fælles bus 

 Privat 
kørsel 

 14. juli 
 Rejse med 

fælles bus 
 Privat 

kørsel 
 21. juli  

 Rejse med 
fælles bus 

 Privat 
kørsel 

 
Oplysninger om familien 

Feriebarnets navn Fødselsdato 

  

Mor Far 

  
Navn Navn 

  

Fødselsdato Fødselsdato 

  

Tlf./mobil  Tlf./mobil 

  

E-mail E-mail 

    

Adresse Postnummer By 

Antal hjemmeboende søskende:  

  



 

 

Side 2 af 5 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 
Stuhrsallee 22 ׀ D-24937 Flensburg 

Amtsgericht Flensburg ׀ Vereinsregister Nr. 975 
USt-ID Nr. DE 134642824 ׀ St.-Nr. 15 290 79390 

 

Grænseforeningen ׀ Peder Skrams Gade 5 
Postboks 1054 ׀ DK-1022 København K 
CVR-nr. 5574 4114 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim 

TANKER OG REFLEKSIONER – FERIEBARN I SYDSLESVIG 2019 

Hvorfor ønsker I at tilmelde jeres barn? 

Hvad siger jeres eget barn til det? 

Har I nogle særlige præferencer i forhold til ferieværter? Vil jeres barn også tage i mod en plads i et 
hjem uden hjemmeboende børn (f.eks. hos nogle ”bedsteforældre” eller ungt par uden børn)  

Hvordan er familiens struktur? 
 

Kender barnet til at overnatte hos andre (venner, bedsteforældre, spejderlejr eller lignende)? 

Hjemve: Hvordan vil I som familie forberede jer selv og jeres barn? 
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OPLYSNINGER OM FERIEBARNET 

Interesser og hobbyer (sæt 1,2,3,4,… i prioriteret rækkefølge): 

(     ) Spejder 
(     ) Spille musik 
(     ) Natur 
(     ) Hjemlig hygge 
(     ) Film og tv 
(     ) Computerspil 
(     ) Dans 

(     ) Spil & konkurrencer 
(     ) Rollespil 
(     ) Sejlads 
(     ) Cykling 
(     ) Vandreture 
(     ) Læse 
(     ) Bage, lave mad 

(     ) Være sammen med dyr  
(     ) Male og tegne 
(     ) Håndarbejde 
(     ) Fiskeri 
(     ) Være sammen med andre børn 
(     ) Ridning 
(     ) Fiskeri 

(     ) Dyrker sport - hvilken:  

Andre aktiviteter:  

 

SKRIV OM DIG SELV: 
Beskrivelsen skal laves med hjælp fra en voksen og skal helst skrives på computer. Den bliver sendt til din matchfamilie, så de 
kan få et indtryk af, hvem du er. Vedlæg et billede af dig selv. 

 

  



 

 

Side 4 af 5 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 
Stuhrsallee 22 ׀ D-24937 Flensburg 

Amtsgericht Flensburg ׀ Vereinsregister Nr. 975 
USt-ID Nr. DE 134642824 ׀ St.-Nr. 15 290 79390 

 

Grænseforeningen ׀ Peder Skrams Gade 5 
Postboks 1054 ׀ DK-1022 København K 
CVR-nr. 5574 4114 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim 

HELBREDSOPLYSNINGER 
Ja Nej 

Lider barnet af allergi (f.eks. over for bestemte madtyper, medicin m.m.)? 
  

Hvis ja, over for hvad:  

Har barnet et handicap eller en sygdom (f.eks. epilepsi eller sukkersyge)? 
  

Hvis ja, hvilken:  

Har barnet været indlagt eller under lægebehandling inden for det sidste år? 
  

Hvis ja, for hvad?  

Har barnet diagnosticeret ADHD eller kræver det anden opmærksomhed? 
  

Hvis ja, for hvad?  

Lider barnet af astma? 
  

Lider barnet af ufrivillig vandladning? 
  

Hvis ja, bruger barnet ble om natten? 
  

Er barnet vegetar eller får anden diætkost? 
  

Lider barnet af køresyge? 
  

Er der andre forhold, vi bør være opmærksomme på, og som kan påvirke trivslen 
under opholdet (f.eks. barnet skal sove med åben dør hhv. med natlampe, barnet har 
lige oplevet skilsmisse eller dødsfald i familien, barnet tilhører en særlig trosretning)? 

  

Hvis ja, hvad?  

Bruger barnet medicin (herunder også naturpræparater)? 
  

Hvis ja, udfyld venligst nedenstående medicinskema: 

Fast medicin (navn) Dosis morgen Dosis middag Dosis aften Dosis nat 

     

     

Bemærk! Hvis barnet får Ritalin eller lignende medicin, så tjek reglerne for at tage denne medicin med 
over grænsen. 
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SAMTYKKEERKLÆRING SÆSON 2019 

Dette skema udfyldes af barnets forældre / opdragelsesberettigede 

Med min underskrift erklærer vi/jeg hermed følgende for vores/mit barn: 

Navn:  Født  

1. Indhentning og videregivelse af oplysninger 
Vi/jeg giver samtykke til ophold hos ferieværter og samtykke til gensidig og indbyrdes indhentning og 
videregivelse af oplysninger til brug i forbindelse med dette ophold mellem: 

 Ophold hos ferieværter   

 Rejsekontoret   

 Ferieværten i Sydslesvig    

 Evt. den skole i Sydslesvig, ferieværtens børn går på 

 Grænseforeningens konsulenter og ledsagere, som hjælper med bustransporten 

 
Rejsekontoret opbevarer jeres personlige data så længe barnet deltager i feriebarnsprojektet. 
 

2. Eventuel hjemsendelse 
Vi/jeg er gjort bekendt med, at vi i tilfælde af hjemrejse før tid skal hente vores barn – også med kort 
varsel. 

3. Aktiviteter 
Vi accepterer, at vores barn deltager i alle værtsfamiliens/lejrenes aktiviteter 
herunder svømning. 

        Ja  Nej 

 

MEDIE-SAMTYKKEERKLÆRING Ja Nej 

Må billederne og film deles med andre familier   

Må der lægges billeder og film af barnet på hjemmesiderne www.feriebarn.dk  og 
www.skoleforeningen.org. 

  

Må der bruges billeder af barnet i vores trykte materiale, herunder Skoleforeningens 
årsskrift og medlemsbladet Fokus 

  

Må der lægges billeder og film af barnet på Facebook i gruppen ”Sydslesvigske Børns 
Ferierejser” og på Skoleforeningens Facebookside? 

  

Jeg er oplyst om, at samtykkeerklæringen sker på frivillig basis og kan tilbagetrækkes til enhver tid. 
 

 

Dato  Underskrift  Underskrift 
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