Tilmelding
Arrangementet er for pleje/aflastningsbørn og deres pleje/
aflastningsforældre, som har igangværende plejeforhold gennem
Fabu, eller som har samvær gennem Fabu. Det er gratis at deltage.
Tilmelding kan ske pr. mail til rsl@fabu.dk senest den 7. august.
Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding forpligter: Husk at
melde afbud, hvis I ikke kan komme alligevel, så andre kan få
glæde af pladsen!

KLATRESKOVEN
Lørdag d. 2. september 2017 kl. 13:00-15:30
Invitation til pleje/aflastningsbørn, som er
tilknyttet Fabu, og deres plejefamilier

KOM MED I KLATRESKOVEN!
Fabu inviterer hermed vores pleje/aflastningsbørn i alderen 7-14 år til en
spændende, udfordrende og hyggelig dag i Klatreskoven sammen med
pleje/aflastningsforældre. Vi mødes
Klatreskoven, Stadionvej 80, 2600 Glostrup
Lørdag d. 2. september kl. 13:00

I løbet af eftermiddagen vil børnene få mulighed for at prøve de spændende klatrebaner fra træ til træ under trygge forhold. Børn under 10 år
skal have en voksen/plejeforælder med sig op at gennemføre banerne
sammen med. Børn, som er over 140 cm høje, kan også prøve svævebanen, som går hen over en lille sø.
Se mere på www.klatreskoven.dk (Glostrup).
Er I til fodbold, så tag en bold med og hyg jer på de tilhørende boldbaner.
I kan også spille kroket eller prøve at skyde med bue og pil på Bueskyttelaugets bane.
Vi møder op med et antal konsulenter fra Fabu og sørger for, at der er
kaffe/te og saftevand til alle.
I bedes selv medbringe klapstole og tæpper. Vi skal også bede jer om, at
I ved tilmelding skriver, om I vil tage en kage eller nogle boller med til
fælles hygge.

Ansvar og forsikring
Forud for deltagelse udfylder pleje/aflastningsforældre en
skrivelse, hvor I bekræfter, at I under aktiviteterne i
Klatreskoven påtager jer det fulde ansvar for såvel jer selv som
for jeres pleje/aflastningsbørn.
Det er en fordel, at børn, som deltager i arrangementet, er
dækket af en fritidsansvarsforsikring. Dette gælder både pleje–
og aflastningsbørn.

Hvorfor dette arrangement?
Vi vil gerne give plejebørn og aflastningsbørn mulighed for at opleve nogle gode stunder sammen. Med en tur i Klatreskoven håber vi at give dem
en passende udfordring, hvor de vil mærke, at de kan mere, end de tror!
Dette er det første initiativ af denne slags efter nogle års pause, men hvis
det bliver en succes, vil Fabu følge op med flere arrangementer, som forhåbentlig kan ramme nogle af de mange forskellige interesser, som vores
plejebørn og aflastningsbørn har.
På dette arrangement er der plads til ca. 25 børn og deres plejeforældre.

