Välkomna till Skara Skolscens Teaterkollo!

Mål
Vår målsättning är att erbjuda barn och ungdomar en variationsrik vecka där varje barn och ungdom
kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Ambitionen är att deltagarna stärker sin
självbild och utvecklas i en miljö där de kan känna sig trygga. På Skara Skolscens teaterkollo låter vi
deltagarna prova och tränas i teater, rörelse, dans, sång & röst som sedan framförs på scen. Detta är en
utvecklande process som varje deltagare går igenom med hjälp av kolloledarna som ﬁnns
på plats 24 timmar om dygnet.
Aktiviteter
Fyra teaterutbildade kolloledare leder arbetet med hela gruppen och i mindre grupper genom momenten;
skapa teater, agera på scenen och genomföra en kort föreställning. Lokalerna är bra anpassade för
aktiviteterna eftersom det under skolåret pågår en yrkeshögskoleutbildning inom skådespeleri här. Förutom
teater, rörelse, sång och röst, kommer det bli andra aktiviteter i Skara samt klassiska kolloaktiviteter som
brännboll och grillning om vädret tillåter.
Boende och mat
Deltagarna bor på Skara Skolscen mitt i Skara, fördelade på flera rum. Tjejer och killar sover separat.
Kolloledarna sover i anslutning till elevernas rum. I skolan finns tillgång till toaletter och duschar. Huvudmålen
serveras i skolan. Vi eftersträvar en varierad och hälsosam meny. Allergier eller andra behov runt maten
meddelar ni oss innan kollot startar via bifogad blankett.
Betalning
Betalningen sker i två omgångar. Dels en anmälningsavgift på 1 500 kr (senast 31 mars), dels slutbetalningen
på 4 500 kr (senast 15 maj), totalt 6 000 kr.
Betala via bankgiro 5093-2631
Om antal anmälningar understiger 12st. per vecka kan veckan komma att ställas in. Sker detta återbetalas
hela anmälningsavgiften.
Avanmälan
Avanmälan går att göra efter att anmälningsavgiften är erlagd men anmälningsavgiften
betalas inte tillbaka. Efter att full betalning har erlagts kan avgiften förutom
anmälningsavgiften betalas tillbaka. Detta gäller endast mot uppvisande av sjukintyg
utfärdat av läkare.
Ankomst
Vi samlas på Skara Skolscen på söndagen klockan 15.00 för inskrivning. Det går bra att ni stannar kvar en
stund tills barnen kommit iordning.
Besök
Ni föräldrar är välkomna att besöka oss under veckan men vi ber er att meddela oss detta på förhand så vi kan
bestämma en tid som passar. Detta för att inte störa i verksamheten i onödan.
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Fickpengar
Man får ta med sig lite ﬁckpengar om man så önskar för att t ex köpa glass.
Vi rekommenderar att man inte tar med mer än 400 kr. Deltagarna ansvarar
själva för de eventuella pengar som tas med till kollot. Kolloledarna
bestämmer när del är tillfälle att äta godis/glass och har rätt att avgöra när
det inte är tillåtet.
Kläder och annat bagage
Det kan vara bra att märka kläderna med barnets namn. De privata tillhörigheter som
deltagarna tar med sig ansvarar var och en för. Skara Skolscen tar inte ansvar för
deltagarnas tillhörigheter och ersättning ges därför inte vid förlust. Detta är viktigt att
tänka på när det gäller värdesaker som mobiltelefon, kamera, surfplattor och dyrare
klädesplagg etc.
Mobiltelefon
Under kolloveckan här på Skara Skolscen går det bra att deltagare som har mobiltelefoner
tar med dessa. De får dock inte användas under aktivitetspassen med teater, rörelse, dans sång och
röst om inte kolloledarna tillåter det. Deltagarna kommer att få mer information om
detta när de kommer hit.
Rökning
Det råder totalt rök- och snusförbud för deltagare och all personal under kolloveckan.
Sjukdom
Skulle ert barn insjukna innan sin vistelse på kollot och därmed inte kan delta kan avgiften
förutom anmälningsavgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg. Alternativt kan plats
ordnas, i mån av tillgång, till annan vecka. Insjuknar barnet under själva kolloveckan och
därmed blir tvungen att avbryta sitt deltagande ges ingen återbetalning.
Läkemedel
För barn i behov av medicin är det viktigt att personalen blir informerad av er i god tid före avresan (se blankett
”Information från målsman”). All medicin skall vara märkt med barnets namn, vad medicinen är avsedd för och
anvisning om dosering.
OBS! Om ert barn lider av allvarligare beteendesvårigheter, sjukdomstillstånd, alternativt allvarliga allergier är
det av yttersta vikt att vi får vetskap om detta innan anmälningsavgiften betalas in då vi i varje enskilt fall
behöver göra en bedömning ifall vi och/eller vår leverantör av mat kan tillgodose det aktuella barnets behov
under vistelsen här. Vi förbehåller oss i sådana fall rätten att neka deltagande. Om man underlåtit att
informera i förväg om denna typ av allvarligare beteendesvårigheter, sjukdomar eller allergier kan det bli
aktuellt att skicka hem barnet under vistelsen. I de fall behåller Skara Skolscen hela det inbetalda beloppet.
Försäkringar
Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på Skara Skolscen. Däremot ﬁnns ingen försäkring som
täcker skadade glasögon, borttappad mobil etc. Därför bör ni själva kontrollera vilken typ av försäkring
ni har och vad som gäller vid eventuell skada eller skadegörelse.
Information från målsman
Blanketten ”Information från målsman” & "Samtycke enligt GDPR" måste vara ifylld och återsänd till oss senast
tre veckor före vistelsen på Skara Skolscens teaterkollo. Extra viktigt om det ﬁnns matallergier. Barnet och
personalen ska ha möjlighet att komma i kontakt med målsman under vistelsen. Är man
bortrest måste det ﬁnnas någon annan person, känd av barnet, som vi kan nå om det skulle
behövas.
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Ordningsregler
Under vistelsen på Skara Skolscens teaterkollo ska deltagarna följa de ordningsregler
som ledarna informerar om på kollots första dag. Om man allvarligt kränker
andra deltagare eller av andra orsaker äventyrar sin egen eller andras
säkerhet förbehåller vi oss rätten att efter information till målsman skicka
hem den aktuella personen. Avgiften betalas i detta fall inte tillbaka.
Hemfärd
Lördagens avslutning (föreställning) börjar klockan 11.00 på scenen på Skara Skolscen och ni är
självklart välkomna som publik. Avslutningen beräknas vara slut 12.00, därefter är det ”hej då”
och hemfärd.
Varmt välkomna till oss i sommar!
Bästa hälsningar
Leif Carlsson
Skolchef
leif.carlsson@folkuniversitetet.se
0511-20900
Ett jourtelefonnummer meddelas till föräldrarna via e-post när kollot närmar sig.
Vägbeskrivning:
Peter Hernqvistgatan 10, 532 30, Skara
Ett fåtal parkeringsplatser ﬁnns på Skara Skolscen, ﬂer parkeringsplatser ﬁnns bredvid skolan,
vid Västergötlands Musem och vid Domkyrkan. Långtidsparkering ﬁnns bakom ICA Munken. Det
är gratis att parkera i hela staden. För mer information om Skara se www.skara.se
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Checklista för packning
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byxor
jacka
t-shirt/linne
tröja, jumper
shorts/kjol
trosor/kalsonger
strumpor
nattkläder
skor
innetofﬂor/skor
badkläder
badhandduk
dansskor el. gymnastikskor
vattenﬂaska (plast, att ha vid danspassen)
tandborste
tandkräm
tvål
schampo/balsam
kam/hårborste
handduk
madrass, t.ex. uppblåsbar att bädda på i rummen
täcke & kudde
påslakan
underlakan
örngott

❑ ﬁckpengar max 400:-

Skara Skolscen ansvarar inte för deltagarnas tillhörigheter.
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Samtycke enligt GDPR
För att uppfylla kraven i The General Data Protection Regulation (GDPR) tar Skara Skolscen in samtycke
för behandlingar av personuppgifter och publicering på företagets hemsidor och sociala medier samt
annonsering och reklam. Samtycket tas in för varje kollovecka och kan när som helst återkallas.

Samtycket gäller för:
Namn:

__________________________________________________________________

Ort:

_________________________________

Hemsidor:
Sociala medier:
Annonsering och reklam:

Ja
Ja
Ja

Datum:

_____________

Nej
Nej
Nej

Underskrift:
_____________________________
Deltagares namnteckning

___________________________
Namnförtydligande

_____________________________
Vårdnadshavarens namnteckning

___________________________
Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas kommer att behandlas av Skara Skolscen i enlighet med GDPR. Du har
rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära
att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om
dig. För mer information kan du läsa vårt styrdokument GDPR via vår hemsida eller genom att kontakta
oss.
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Information från målsman
Vi ber er att fylla i nedanstående uppgifter om ert barn som kan vara bra för oss att veta under ert barns vistelse
på kolloveckan. Fyll i allt även om informationen angetts vid anmälan. Posta eller maila dokumentet till
adresserna längst ner på sidan. Uppgifterna kommer att hanteras konﬁdentiellt och arkiveras ej. Skriv på
baksidan om utrymmet inte räcker.
Barnets namn:

_____________________________________________________________

Personnummer:
_____________________________________________________________
(6 första sifforna)
Ev. mobiltelefon till barnet:
_______________________________________________________
Vårdnadshavarnas namn:

_______________________________________________________

Var kan vi nå er under barnets vistelse på Skara Skolscen Teaterkollo?
Telefonnummer dagtid/kväll: _______________________________________________________
Någon annan vuxen som vi kan kontakta om vi inte lyckas nå er?
Namn/typ av relation (ex. mormor): _________________________________________________
Telefonnummer:

_____________________________________________________________

Har barnet några allergier/sjukdomar? Vilka? _________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Finns det behov av specialkost?

_________________________________________________

______________________________________________________________________________
Behöver barnet medicin under vistelsen? Vilka? Hjälp med medicinering? ___________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Är barnet simkunnig? Ja / Nej
Annat som vi behöver veta om ert barn? Önskemål om att dela rum med någon kamrat:
______________________________________________________________________________
Övrigt: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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