
ANMÄLAN & PRISER 
I ÅR ÄR DET GRATIS 

FÖR ALLA BARN! 
ANMÄLNINGS-

FORMULÄRET HITTAR 
NI VIA HEMSIDAN 

WWW.NOCSVERIGE.SE  

PROGRAM 
HUVUDTEMAT BLIR 
SYSKONSKAP OCH 

PARRELATION. 
PROGRAM KOMMER 

SENARE

BILLSTRÖMSKA 
VILL NI LÄSA MER GÅ 
GÄRNA IN PÅ DERAS 

HEMSIDA 
WWW.BILLSTROMSKA.

FHSK.SE

FAMILJEFOTO 
SKICKA EN BILD/

POWERPOINT PÅ FAMILJEN 
TILL NOCSVERIGE@ 

GMAIL.COM FÖR ATT 
ANVÄNDAS VID 

INTRODUKTIONEN PÅ 
FREDAGEN. 

Välkommen till NOCs familjeträff 2016 
8-10 juli på Billströmska folkhögskola på Tjörn

INBJUDAN

http://www.billstromska.fhsk.se
http://www.billstromska.fhsk.se


Varmt välkomna till Västkusten och årets 
familjeträff på Tjörn.  

Vår ambition är att temat för helgen kommer att vara 
syskon och parrelation. Program med föreläsningar 
kommer senare.  

Eftersom Annica jobbat hårt och haft mycket god utdelning 
från alla fondansökningarna, samt att Billströmska gett oss 
bra priser, har vi beslutat att helgen skall vara gratis för alla 
barn (inte bara de unika)! Vi hoppas därför att vi blir extra 
många på årets familjeträff. Kom dock ihåg att ”först till 
kvarnen”-principen gäller vid anmälningen. 

Priserna finner ni i anmälnings-formuläret som ni hittar 
elektroniskt via hemsidan www.nocsverige.se alternativt 
via denna länk. 

Senast sista februari (29/2)  
vill vi ha din anmälan och betalning! 

Betalning sker på NOC:s Bankgiro-nummer: 5009-0760 
och därefter får ni en bekräftelse av plats. 

• Om ni inte betalat medlemsavgiften för 2016, så ber vi 
er betala in 300 kr snarast på ovanstående bankgiro. 
Kom även ihåg att betala medlemskapet till FUB, 
eftersom vi får bidrag från FUB för att genomföra 
familjeträffen.  

• Om ni vill komma tidigare eller stanna någon dag 
längre så hör av er direkt till folkhögskola på 
telefonnummer 0304 67 65 70 eller mail 
info.billstromska@vgregion.se. 

• Vid avbokning som sker senare än 4 veckor före 
familjeträffen, återbetalas anmälningsavgiften endast 
i händelse av sjukdom.  

Från tidigare år…

http://www.nocsverige.se
https://form.jotformeu.com/60125401486347
mailto:info.billstromska@vgregion.se


Praktisk information 
• Checka in i receptionen och hämta ut nyckel samt 

välkomstkuvert mellan 11:00-12:30. Första lunchen 
äter vi utan gemensam samling.  Aktiviteterna börjar 
därefter kl 13 både för barn och föräldrarna. 

• De unika barnen behöver ha med sig en egen assistent 
alternativt någon annan vuxen om de inte klarar av att 
vara ensamma i en grupp med en vuxen huvudbarnvakt
+ yngre barnvakter och 5-10 barn. Även syskon under 2 
år eller äldre syskon som är rymningsbenägna, behöver 
ha en vuxen med sig. 

• Vi ordnar med aktiviteter och barnvakter till 
barngrupperna. Barnen brukar delas in i: Yngre unika, 
Äldre unika, Yngre syskon och Äldre syskon. 

• Jämfört med förra årets folkhögskola är rummen 
mycket mindre så de flesta familjer kommer behöva 
dela på sig. Flera av husen är dock nyligen renoverade. 

• Enbart i mån av plats kan huvudmedlemmen ha med 
sig fler än 3 vuxna och eller barn/ungdom som inte är 
syskon.  

• Inget avdrag på kostnaden för den som inte övernattar 
eller bara deltar del av helgen. 

• Sängkläder och handdukar ingår. Extra sängkläder 
kommer också att finnas tillgängliga. 

• Ytterligare praktisk information kommer att skickas ut 
inför familjeträffen. 

• Skicka gärna en bild på hela familjen till 
nocsverige@gmail.com som vi kan använda vid 
presentationen av alla familjer när vi träffas på 
fredagen. 

Om ni har några ytterligare frågor kan ni mejla till 
styrgruppen på nocsverige@gmail.com  

Från tidigare år…

Varmt välkomna önskar styrgruppen –  
Anders, Annica, Erika, Jeanette, Johanna G,  

Johanna L och Therese

mailto:nocsverige@gmail.com

