Inbjudan till NOC:s familjeträff 2019!
Ett extraordinärt liv – livet kring våra extra unika barn
med kunskap och praktiska tips.
När: Den 5-7 juli 2019
Var: Viskadalens folkhögskola, utanför Borås
Hur: Med värme och gemenskap, där det ovanliga blir vanligt
(mer info på nästa sida)
Pris: Gratis för alla barn och närstående assistenter,
1200 kr för föräldrar, 1800 kr för personliga assistenter
I priset ingår kost och logi (på Viskadalens folkhögskola), föreläsningar,
dagsaktiviteter för barnen samt kvällsaktiviteter för hela familjen.
Anmälan sker via webben på: https://form.jotformeu.com/90015386917359
Först till kvarn! Anmäl dig senast den 20 februari. Observera att anmälan är
bindande och att betalning sker i samband med anmälan! En faktura skickas via epost som ska betalas inom fem dagar. För anmälan till familjeträffen krävs inbetald
medlemsavgift för 2019 om 300 kr. Om ni inte har betalat så gör det snarast via
tidigare skickad faktura.

Incheckning och logi
• Incheckning sker kl 10:45-12:15. Då får ni nycklar till rummen samt matnyttig
information med bl.a schema.
• De flesta familjer får tillgång till mer än ett rum då de största rummen är
avsedda för max 3 personer.
• Kostnaden är densamma oavsett om du deltar hela helgen eller del av helgen.
• Enbart i mån av plats kan huvudmedlemmen/unikt barn ha med sig fler än 3
vuxna som inte är syskon. Bekräftelse skickas ut efter anmälningsstopp.
• Sängkläder och handdukar ingår. Extra sängkläder finns tillgängliga.
• Om ni vill komma tidigare eller stanna någon dag längre bokar ni det direkt
med folkhögskolan.
Aktiviteter för barnen
• För barnen finns ordnade aktiviteter under tiden det är föreläsningar. Barnen
delas in i grupper – unika grupper och syskongrupper, de unika försöker vi dela
in efter motoriska färdigheter. Varje grupp har en eller två aktivitetsledare.
Barnen hämtas av föräldrar inför lunch samt efter programslut på
eftermiddagarna för att äta tillsammans med familjen.
• Unika barn som inte klarar av att vara i grupp (10-15 barn/grupp) med endast
2 aktivitetsledare måste ha med sig en egen assistent/närstående vuxen.
• Barn under 2 år måste ha en egen närstående vuxen med sig.
• Barn över 2 år som inte klarar av att vara i grupp, är rymningsbenägna eller
kräver extra tillsyn måste ha en egen närstående vuxen med sig.
Övrigt
• Första lunchen äts enskilt efter incheckning. Programstart är kl 12:30.
• Ytterligare praktisk information kommer att skickas ut före familjeträffen.
• Skicka gärna in en bild på hela familjen till nocsverige@gmail.com som
kommer användas vid presentationen av alla familjer vid start fredag.

Om ni har några ytterligare frågor mejla styrgruppen på: nocsverige@gmail.com
Varmt välkomna!

