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Vi kan hjelpe deg med å gi et tilpasset fritidstil-

bud! Ved kartlegging av interesser og aktivi-

tetsmuligheter setter vi fokus på mestring, bru-

kermedvirkning, sosialt nettverk med mer.  

Vi tar forbehold om trykkfeil. 

 

 

E-post: 

postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no 

 

Nettside: 

www.ringsaker.kommune.no 

 

Besøksadresse: 

Ringsaker Kommune, Kultur 

Furnesveien 28, 2382 Brumunddal 

(Administrasjonsbygget i 3. etasje)  

Ansatte på kulturkontoret 
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Bli med på tur med Mjøsas hvite svane! Vi kjører til Hamar og går på Skibladner der, før den sei-

ler innom Gjøvik og over til Moelv.  Der går vi av og blir kjørt tilbake til Garveriet  og Brumund-

dal.  Husk at det kan blåse utpå Mjøsa, så ta med en god jakke som tåler vind. Den som har behov 

for ledsager i det daglige, må ha med det.   

 

Dagstur for voksne  

Skibladner 

Tid:   Torsdag 27. juni 

Avreise:  Fra Moelv, Garveriet kl. 09.30 og fra Br.dal, biblioteket kl. 10.00  

Hjemkomst:  Moelv kl. 14.00 og Br.dal kl. 14.30 

Ta med:  Nistemat, drikke, evt. lommepenger til å kjøpe noe i kiosken, ledsagerbevis.   

Pris:    Kr. 230,- (faktura sendes i etterkant)  

Foto: Fredrik Garshol 



 

 

Dagstur for voksne  

 Sommer i Prøysen  

 

Tid:   Torsdag 11. juli 

Sted:   Prøysenhuset 

Avreise:           Br.dal, biblioteket kl. 09.00 og Moelv, Garveriet kl.09.30  

Hjemkomst:  Moelv kl. 15.00 og Br.dal kl. 15.30 

Ta med:  Matpakke, drikke, lommepenger til å kjøpe noe i kiosken, ledsagerbevis. 

Pris:   Kr.  100,- (faktura sendes i etterkant)  

Bli med på en dag i Alf Prøysen sitt rike! Vi tilbringer en hel dag ved Prøysenhuset der vi skal få 

med oss fortellerstund, allsang og teater. I Kusvea, som er hussmanssplassen nedenfor Prøysen-

huset, er det diverse aktiviteter som maling og snekring. Du kan også få hilse på dyrene som er 

der. Vi spiser lunsj i Kaf’e Julie. Turen er tilrettelagt for rullestol, gi beskjed ved påmelding. Den 

som har behov for ledsager i det daglige, må ha med det.   

Foto: Jonas Jeremiassen Tomter 



Bli med på skogstur! Vi går opp til Blåmyrskoia og ned igjen, dette er en runde på ca. 5 km som 

kan være litt utfordrende.  Ta med nistemat og drikke, det er muligheter for å lage mat på bål-

panne.  Turen er ikke tilrettelagt for rullestol. Den som har behov for ledsager i det daglige, må 

ha med det.   

  

 

Dagstur for voksne  

 Gåtur fra Purkedalskoia  

 

Tid:   Søndag 7. september 

Sted:   Purkedalskoia, Nybygda 

Avreise:           Br.dal: Biblioteket kl. 11.00  

Hjemkomst:  kl. 15.30  

Ta med:  Mat, drikke, klær etter vær, gode sko å gå  i.  

Pris:   gratis 



Søknadsskjema sendes til:  Ringsaker kommune 

      Kultur  

      Postboks 270 

      2381 BRUMUNDDAL 

 

Søknadsfrist er 1. mai.  

Søknader som kommer inn etter denne datoen vil IKKE bli behandlet. 

 

Søknadsskjema  

Kryss av for de dagsturene du ønsker å delta på, og skriv navn på egen ledsager dersom du treng-

er det. Ledsager går gratis på alle turer. Husk ledsagerbevis! Ansatte fra kulturkontoret er med 

som turansvarlige.  Du vil motta en skriftlig bekreftelse om hvilke turer du har fått plass på. På-

meldingen vil etter dette være bindende, og ved uteblivelse vil den enkelte bli belastet for delta-

geravgiften, regning på turene sendes i etterkant. Personer over 18 år som deltar på kulturkonto-

rets tilrettelagte tilbud er ikke forsikret gjennom kommunen.  

Navn   

Adresse   

Personnummer (11 siffer)                         MÅ FYLLES UT! 

Kontaktperson (bolig/

primærkontakt/foresatte) 

  

Telefon til kontaktperson   

e-postadresse   

    Navn Ledsager 
Rulle-
stol/

27.jun Tur med Skibladner       

11.jul Sommer i Prøysen       

07.sep Skogstur       



Dette er et gruppebasert sommeraktivitetstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser.  

Aktivitetene foregår fra mandag til fredag kl. 09.00 – 15.30 og tilrettelegges av aktivitetsledere 

etter ønsker og behov. Gruppene disponerer kulturkontorets biler, og deltagerne blir forsikret 

gjennom kommunen.  Hver enkelt kan søke om å delta i inntil 2 uker (med forbehold om plass). 

Kulturkontoret legger stor vekt på å få til gode grupper sammensatt etter alder, kjønn og funk-

sjonsnivå. Det kan søkes om plass på dette ferietilbudet fra året deltageren fyller 7 år t.o.m. året 

den fyller 21 år.  

Tilbudet gis i uke 26, 27, 28, 31 og 32.  

 

Sted og tidspunkt 

Basen er Fagerlundhallen i Brumunddal. Aktivitetslederne starter arbeidsdagen kl. 0830. De 

trenger tiden fram til kl. 0900 for planlegging av dagen, og det er derfor ønskelig at deltagerne 

kommer fra kl. 0900. Det forventes at deltagerne hentes innen kl. 1530. Dersom noen har utford-

ringer med disse tidspunktene, vær vennlig og opplys om dette i søknaden. Hvis det er behov for 

skyss fra Moelv må det oppgis i søknaden.          

Dagaktiviteter for barn og unge   



Aktiviteter og mat 

Aktivitetene varierer fra dag til dag og foregår både i og utenfor nærmiljøet. Det kan nevnes 

aktiviteter som ballspill, lek, friluftsliv, kanopadling, bading, bowling, gårdsbesøk, matlaging 

og turer til ulike attraksjoner. Gruppene lager et måltid i løpet av dagen. Deltagerne skal ikke 

ha med egne lommepenger, mat og aktivitet dekkes av deltageravgiften. Pris pr. påbegynte 

uke er kr 400,-.  Faktura sendes i etterkant. Husk å ta med ledsagerbevis! Ta kontakt med 

kulturkontoret  dersom du ønsker å søke om ledsagerbevis. 

Informasjonsmøte torsdag 20. juni kl. 18.30  

Kultur inviterer til informasjonsmøte med aktivitetslederne, foreldre/foresatte og deltagerne. 

Dette er en viktig arena for å bli litt kjent og gi informasjon på tomannshånd til aktivitetsleder-

ne. Vi ber om at dette møtet prioriteres. 

Personlige opplysninger 

Målet er å gi positive opplevelser gjennom aktivitet sammen med andre barn og unge. For å gi 

best mulig tilbud avhenger dette av god forhåndsinformasjon. Selv om man har vært med på 

sommertilbudet tidligere, er det viktig å fylle ut skjemaet nøyaktig, da det er flere nye aktivitets-

ledere.  



 

Navn   

Adresse   

Personnummer (11 siffer)                          

Navn på foreldre/foresatte   

Telefon til foreldre/foresatte   

e-postadresse   

Prioriter hvilke uker du ønsker (sett 1, 2, 3, 4 og 5) eller sett kryss ved aktuelle uker: 

Fotografering 

Samtykke fra foreldre/foresatte om fotografering av deltagere i forbindelse med aktivitetene. 

Det kan også være aktuelt med reportasje i Ringsaker kommunes egne kanaler samt i media. 

 

Samtykker: JA   NEI 

 

Søknadsskjema  



Unntatt offentlighet 

Personlige opplysninger 

 

Opplysningene må være oppdatert og skal kun formidles til aktivitetslederne ved sommertilbudet. 

Disse har taushetsplikt. Hvis aktivitetslederne skal gi medisiner må det foreligge en godkjenning 

fra fastlege. Denne må vedlegges søknaden. 

 

 

 

Beskrivelse av funksjonsnivå 

Syn- eller hørselshem-

met 

  

Type bevegelseshem-

ning 

  

  

Bruker rullestol   

Type utviklingshemning 

  

  

Språk/språkforståelse 

  

  

Diett 

  

  

Epilepsi 

  

  

ADHD/Asperger   

Konsentrasjonsvansker   

Hyperaktivitet   

Allergi   

Diabetes/måling av 

blodsukker 
  

Astma   



 

Bruk av bleier eller andre hy-

gieneartikler 

  

Bruk av medisiner. Når på da-

gen skal de tas? Hvor oppbe-

vares de? 

  

  

Andre hjelpebehov   

Andre forhold vi bør vite om for at du skal få en fin ferieopplevelse: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Interesser: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 
Vi forbeholder oss retten til visse endringer i aktivitetstilbudet og kan ikke garantere at alle som 
søker får plass. Gruppene settes sammen med mål om at alle får best mulig utbytte i forhold til 
interesser og funksjonsnivå. For barn med særskilt store hjelpebehov må det vurderes hva som er 
mest hensiktsmessig og til det beste for den enkelte søker/deltaker. Så snart gruppesammenset-
ningene er klare vil hver søker motta en bekreftelse, og bindende påmelding skal returneres til 
kulturkontoret.  
 

Søknadsskjema sendes til:  Ringsaker kommune 

      Kultur  

      Postboks 270 

      2381 BRUMUNDDAL 

           

 

Søknadsfrist: 22. april 

Søknader som kommer inn etter denne datoen vil IKKE bli behandlet. 

 

 

 




