Lov i Lund
Alla barn och unga
ska ha roligt på loven.
Därför finns Lov i Lund.
Lov i Lund är massa roliga aktiviteter
på skol-loven.
Det är till exempel
dans, bio, bad och utflykter.
Det är Lunds kommun
som anordnar Lov i Lund.
Men många föreningar hjälper oss.
Har du frågor om Lov i Lund?
Här kan du läsa svar på några frågor!

Frågor om Lov i Lund

Kostar det pengar?
Lov i Lund kostar inga pengar.
Allt är gratis!

Får alla barn komma?
Alla barn får komma!
Men de flesta aktiviteterna
är för barn mellan 6 och 15 år.
Vissa aktiviteter passar också
för barn i en speciell ålder.
Läs i programmet om varje aktivitet!

Mitt barn behöver extra hjälp.
Kan vi komma på Lov i Lund?
ALLA barn ska kunna vara med
på Lov i Lund.
Därför får ledsagare eller föräldrar följa med
om barnet behöver det.
Alla aktiviteter passar inte heller
för alla barn.
Men vi hoppas att
det finns någon aktivitet som passar alla!

HÄR HITTAR DU PROGRAMMET!

lund.se/lovilund

Hej! Jag heter Ellen.
Det är jag som bestämmer på Lov i Lund.
Ring eller mejla mig om du har några frågor!
Telefon: 046-359 76 13
E-post: ellen.isaksson@lund.se

Läs i programmet
om alla aktiviteter.
Hör gärna av dig till oss om du har frågor!
Mitt barn sitter i rullstol.
Kan vi komma på Lov i Lund?
ALLA barn ska kunna vara med
på Lov i Lund.
Därför försöker vi göra många aktiviteter
tillgängliga för rullstol.
Men tyvärr går det inte
med alla aktiviteter.
Hör gärna av dig till oss
om du har frågor!
Det händer många olika saker
på Lov i Lund.
Hur får jag reda på
vilka saker som händer?
Du kan läsa om alla våra aktiviteter
i programmet.
Du hittar programmet på vår hemsida!
www.lund.se/lovilund

Jag och mitt barn vill komma.
Behöver vi berätta det för någon?
Nej, oftast behöver du inte berätta för någon.
Men ibland behövs föranmälan.
Det betyder att du måste berätta
om du och ditt barn vill komma.
Läs i programmet vilka aktiviteter
som har föranmälan!
Får vuxna följa med
på aktiviteterna?
Vi vill att små barn
har med sig en vuxen.
Små barn är alla barn
under 8 år.
Många av aktiviteterna
är bara för barn.
Då får föräldrarna ibland
bara titta på.

Får föräldrarna följa med
på utflykterna?
Utflykterna är för barnen.
Men på vissa utflykter
får föräldrarna följa med.
Läs i programmet
innan ni åker på utflykt!

Vad är ”vårdnadshavarens godkännande”?
Lov i Lund ordnar många utflykter.
Men barn får inte bestämma själva
om de ska åka på utflykt.
Det måste föräldrarna bestämma.
Därför måste du skriva på ett papper.
Det kallas för vårdnadshavarens godkännande.

HÄR HITTAR DU PROGRAMMET!

lund.se/lovilund

Finns det mat?
Nej, på de flesta aktiviteterna
finns det inte mat.
Men ibland finns det mat.
Det finns mat
om det är en lång aktivitet.
Läs i programmet om varje aktivitet!
Vem tar hand om mitt barn
på aktiviteterna?
Alla ska känna sig trygga
på Lov i Lund.
Därför finns det ledare
på alla aktiviteter.
Ledarna är vuxna personer
som hjälper barnen.
Ledarna kollar
att alla barn mår bra.

Pratar alla på Lov i Lund bara svenska?
Alla på Lov i Lund pratar svenska.
Men många ledare
pratar andra språk också.
Det finns ett program
på Lov i Lunds hemsida.
I programmet kan du läsa om:
Alla aktiviteter.
• Vilken tid aktiviteterna börjar.
• Vilken plats aktiviteterna är på.
• Vilken ålder som passar
för olika aktiviteter.
Här hittar du programmet:
www.lund.se/lovilund

