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GRATIS
SOMMERCAMP

FOR BØRN I
6.-7. KLASSE

MANDAG D. 2. - FREDAG D. 6. AUGUST
I BÆKGÅRDEN 17 I ALBERTSLUND NORD 

Du skal medbringe egen computer, høretelefoner og cykel. Skriv i

tilmeldingen, hvis det ikke er muligt, så stiller vi det så vidt muligt til rådighed.

Du skal kunne fremvise et coronapas hver dag, hvis du er over 12 år.

Kom og vær med til fede aktiviteter i sommerferien, og bliv bedre til

matematik inden skolestart!

Tilmeld dig senest d. 28. juli hos koordinator Trine Pedersen på tlf. 60 35

46 34 eller mail tnp@bo-vest.dk. Der oprettes en venteliste efter behov.

På campen øver vi matematik på den online læringsplatform Mod på

Matematik hver formiddag, og så laver vi sjove aktiviteter sammen om

eftermiddagen. Det er alt fra sport, graffiti til en tur i Badesøen.

Skal du være med?

Du kan være med, hvis du skal i 6.-7. klasse efter sommerferien. Det er gratis.

Skriv dit fulde navn, adresse, skole og klassetrin, dit og dine forældres

telefonnummer og en e-mail adresse samt dit valg af aktivitet om tirsdagen.

Vi kontakter efterfølgende dine forældre for at få deres tilladelse. 



PROGRAM FOR
SOMMERCAMP

Med forbehold for ændringer

Ved det felt hvor der er to muligheder, skal du vælge én aktivitet. Skriv valget

sammen med din tilmelding. Der er begrænsede pladser på de to hold.

Mandag
d. 2.

Tirsdag
d. 3.

Onsdag
d. 4.

Torsdag
d. 5.

Fredag
d. 6.

Kl. 9-10 Kl. 10-12 Kl. 12-13 Kl. 13-16

Morgenmad
Mod på 

matematik
Frokost Gokart

Morgenmad Mod på 

matematik

Frokost

Graffiti med

Billedskolen

Plantedekoration

med VOKS

Morgenmad Mod på 

matematik
Frokost Badesøen

Morgenmad
Mod på 

matematik
Frokost Boxen 2620

Streetgames

Morgenmad
Matematik

og leg

ved Boxen

KlatreskovenFrokost

Du skal medbringe cykel, da vi cykler rundt til aktiviteter i byen om

eftermiddagen. Skriv hvis dette ikke er muligt.

Sommerfest

med forældre

og søskende

Kl. 15-18

Vi serverer gratis
morgenmad og frokost


