Ferieaktiviteter for barn og ungdom

sommeren 20 19

Kultur

velkommen til
KONGESOMMER 2019!

Nr. 1 - Ferieklubb Lura
Uke 26, 27, 32 og 33
Årstrinn: 2006 - 2010

Årets Kongesommer er større enn noen gang! Kongesommer er et
populært tilbud, og dette året har vi utvidet tilbudet for at alle skal
få mulighet til å delta. Ferieklubben på Lura fortsetter som før, i
tillegg har vi opprettet en ny ferieklubb i Hanahallen. Dette vil gi
flere barn mulighet for å delta på den populære ferieklubben. Åpen
Hall er et «drop-in» tilbud for hele familien. I år kan du være med
på Åpen hall i Bogafjellhallen og i Giskehallen.

Nr. 3 - Friluftsuke på Gramstad
Uke 26, 27 og 32
Årstrinn: 2006 - 2009

Svømming hele sommeren! I Giskehallen svømmehall er det åpent
hver dag i hele sommerferien. Nå kan du bade uansett sommervær
ute!
Vi oppfordrer deg til å lese gjennom årets brosjyre. Du kan være
med på friluftsuker, rideleir eller du kan stikke innom Småjobbsentralen L54. I tillegg finner du mange spennende tilbud i regi av
frivillige lag og foreninger. Årets sommer har mange kjekke arrangement! Velkommen til Sommerbyen Sandnes!
Hilsen
Tone Strømø
Kultursjef

Nr. 2 - Ferieklubb Hanahallen
Uke 26 og 27
Årstrinn: 2006 - 2010

Nr. 4 - Rideleir på Tryggvi
Uke 26, 27 og 32
Årstrinn: 2006 - 2009
Søknadsfristen på alle tilbudene ovenfor er 1. mai.
Nr. 5 - Åpen hall Bogafjellhallen
Uke 26 og 27
Gratis. Ingen påmelding. For alle. *
Nr. 6 - Åpen hall Giskehallen
Uke 26 og 27
Gratis. Ingen påmelding. For alle. *
* Barn under 4. kl. må ha med en voksen.
Småjobbsentralen
Uke 26, 27, 28, 29 og 30
14 - 17 år

PÅMELDING / INFORMASJON
Påmelding og billettsalg: http://kongesommer.linticket.no
Salget starter 11. april kl. 17.00.
Du melder deg på ved å kjøpe billett for den uken og det tilbudet du vil ha.
Når din betaling er registrert vil du motta en kvittering per e-post på at plassen er din.
Vi sender ut detaljert program og all nødvendig informasjon senest 10. juni.
Friplasser
Lavinntektsfamilier kan søke om friplasser hos oss. Vi ønsker at flest mulig skal få
delta og vil legge til rette for dette så langt det er mulig. Kontakt oss for mer informasjon og hjelp til dette. Vi har taushetsplikt og all informasjon blir mellom oss.
Friplasskontakt: Stine Ringøen.
E-post: stine.merethe.ringoen@sandnes.kommune.no
Telefon: 92607496.
OBS! For andre henvendelser, ring 51336000 eller send e-post:
kongesommer@sandnes.kommune.no

NR 1. FERIEKLUBB LURA
Uke: 26, 27, 32 og 33
Årstrinn: 2006 - 2010

Ferieklubb er gøy! Base for alle dager er Lura bydelshus.
Mandag er «Bli-kjent-dag» og da brukes hele huset til lek og moro,
sport, hobbyaktiviteter, spill og konkurranser.
De andre dagene blir det tur til Kongeparken, spennende eksperimenter
på Vitenfabrikken, hopp og sprett i trampolinepark og bading i Røyrvik
aktivitetsgård.
Aktivitetsutstyret på bydelshuset kan brukes alle dager før og etter turene.
Lunsj er inkludert i prisen.
Detaljert program sendes ut i forkant av ferieklubben, og legges også ut
på www.sandnes.kommune.no/kongesommer

Sted: Lura bydelshus
Kl. 07.30 - 16.30 (mandag til fredag)
Pris kr. 1000,- pr uke, inkludert ett måltid per dag
Maks antall: 70 deltakere pr uke

NR 2. FERIEKLUBB HANAHALLEN
Uke: 26 og 27
Årstrinn: 2006 - 2010

Ferieklubb er gøy! Base for alle dager er Hanahallen.
Mandag er «Bli-kjent-dag» og da brukes hele huset til lek og moro,
sport, hobbyaktiviteter, spill og konkurranser.
De andre dagene blir det tur til Kongeparken, spennende eksperimenter på Vitenfabrikken, hopp og sprett i trampolinepark og bading i Røyrvik aktivitetsgård.
Idrettshallen og aktivitetsutstyret kan brukes alle dager
før og etter turene. Lunsj er inkludert i prisen.
Detaljert program sendes ut i forkant av
ferieklubben, og legges også ut på
www.sandnes.kommune.no/kongesommer

Sted: Hanahallen
Kl. 07.30 - 16.30 (mandag til fredag)
Pris kr. 1000,- pr uke, inkludert ett måltid per dag
Maks antall: 70 deltakere pr uke

NR 3. FRILUFTSUKE PÅ GRAMSTAD
Uke: 26, 27 og 32
Årstrinn: 2006 - 2009

Bli med på en uke fullstappet med utendørs aktiviteter. Erfarne aktivitetsledere fra
Stavanger Turistforening sørger for at du får en kjempegøy og sosial uke med kjekke
aktiviteter. Vi har bl.a. toppturer, GPS-løyper, kanopadling, bueskyting og bading.
All maten lager vi selvfølgelig ute, og fra torsdag til fredag
overnatter de som vil i gapahuk!
Bussen går fra Sandnes sentrum kl. 08.00 hver morgen, og er
tilbake kl. 16.00.

Sted: Gramstad
Kl. 08.30 - 16.00 (mandag til fredag)
Torsdag – fredag overnatting i gapahuk for de som vil
Pris kr. 1700,- pr. uke, inkl. 1 måltid og transport
fra/til Sandnes sentrum
Maks antall: 20 deltakere pr uke

NR. 4 RIDELEIR PÅ TRYGGVI ISLANDSHESTGÅRD
Uke: 26, 27 og 32
Årstrinn: 2006 - 2009

Kongesommer har i samarbeid med Tryggvi islandshestgård gleden av å tilby rideleir på islandshester.
Islandshesten er en sterk og robust rase, med to ekstra gangarter i tillegg til skritt, trav og galopp;
nemlig tølt og pass. Vi fokuserer på tølt, som er en myk og behagelig gangart uten svev. All ridning og
omgang med hest foregår under trygge forhold, med kvalifiserte ledere.
Undervisning skjer i ridehall og på tur i skog og mark inndelt etter nivå. Vi beregner ca 1,5 times
ridning pr dag, og i tillegg kommer stell av hest og andre hesteaktiviteter. Vi har også
mulighet til å ta en dukkert i elva innimellom øktene dersom været tillater det.
Bussen går fra Sandnes sentrum kl. 8.00 hver morgen, og er tilbake kl. 16.00.
Hjelmer kan lånes hos oss, uten ekstra kostnad.
PÅMELDING:
Vi deler deltakerne i to grupper:
Erfarne ryttere: www.tryggvi.no/pamelding
Uerfarne / litt erfarne ryttere: http://kongesommer.linticket.no

Kl. 8.30 - 15.30 (mandag til fredag)
Pris 2.350,- (inkl. transport fra/til Sandnes sentrum)
Maks antall: 20 deltakere pr uke, der 10 stk er erfarne ryttere og 10 stk er uerfarne/litt
erfarne ryttere

NR 5. ÅPEN HALL - BOGAFJELLHALLEN
Uke: 26 og 27
For alle. Barn under 4. kl. må ha med en voksen.

Vi åpner hallen for deg! Her kan du prøve mange forskjellige gøyale aktiviteter!
•
•
•
•
•
•
•
•

Bordtennis
Ballspill
Idrettsaktiviteter
Brettspill
Playstation
Tegning / hobbyaktiviteter
Klatrevegg/buldrevegg
Airtracker!

Kaféen er åpen hver dag med salg av ulike kioskvarer og enkel lunsj.
Gratis kaffe og te til de voksne!
BOGAFJELLHALLEN

Sted: Bogafjellhallen
Kl. 10.00 - 15.00 (mandag til fredag)
Gratis inngang. Ingen påmelding.
Maks antall: 200.

NR 6. ÅPEN HALL - GISKEHALLEN
Uke: 26 og 27
For alle. Barn under 4. kl. må ha med en voksen.

Vi åpner hallen for deg! Her kan du prøve mange forskjellige gøyale aktiviteter!
•
•
•
•
•

Bordtennis
Ballspill
Idrettsaktiviteter
Brettspill
Tegning / hobbyaktiviteter

Gratis kaffe og te til de voksne!

Sted: Giskehallen
Kl. 10.00 - 15.00 (mandag til fredag)
Gratis inngang. Ingen påmelding.
Maks antall: 200.
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HANA IL - TINE FOTBALLSKOLE 2019
Uke 26: mandag 24. juni til torsdag 27. juni – 4 dager (pris: 1050kr)
Uke 33 fra mandag 12. august til torsdag 16. august – 4 dager (pris: 1050kr)
Ved deltakelse på begge 1700kr.
150 kr. i søskenrabatt for barn nr. 2 (eller flere).
Fotballskolen foregår på banen vår alle dagene kl.10-14!
For deltakere som ønsker å bli levert/komme tidligere vil klubbhuset være
åpent fra kl. 08-10. Her vil det bli enkel servering (frukt/saft) og det vil være
tegnefilmer på storskjerm og mulighet for å lese tegneserier.
Deltagerne får lunsj, frukt og melk hver dag mellom kl. 11.30 og 12.15.
Alle må ha med fotballsko, leggbeskyttere, drikkeflaske og klær etter vær.
Deltagerne vil få T-skjorte og sekk/bag!
For mer informasjon og påmelding WWW.HANA-IL.NO

08.00-10.00
10.00
10.10-11.30
11.30-12.15
12.15-14.00
14.00

PROGRAM:
Barnepass (200kr pr uke ekstra)
Oppmøte/registrering alle dager
Trening/Aktivitet
Lunsj
Trening/Aktivitet/Kamper
Slutt

HØLE IL - TINE FOTBALLSKOLE 2019

Invitasjon til TINE
Fotballskole

UKE 33: Tirsdag 13. august til torsdag 15. august kl 10.00-15.00.
Dette er uken før skolen begynner.
Tilbudet er åpent for alle gutter og jenter fra 1. til 7. klasse!

Påmelding innen 15.07.2019 til leder@hole-il.no
Husk å skrive navn og adresse på deltaker og tlf. til pårørende ved påmelding.


Høle IL har gleden av å invitere jenter og gutter fra 6-12år til en spennende fotballskole på Høle Grasbane



Dato: 13.08-15.08 Tid: 10:00-15:00 Sted: Høle Grasbane Apalstøveien 64

Innbetaling til konto 3260.31.04594, merkes med Tine Fotballskole og navn på deltaker.

På fotballskolen får du utvikle dine fotballferdigheter hvor spillet, leken og samværet står i sentrum. Det blir tre
Betalingsfrist er 31.07.2019.
dager med fokus på trening, trivsel, læring, topp stemning og gode holdninger!

PRIS: 3 dager kr900,-.
150 kr i søskenrabatt. Det blir servert varm, sunn mat hver dag!
Alle deltagere får utdelt t-skjorte, diplom og en kule sekk. [Det serveres et varmt måltid midt på dagen, drikke og e
mellommåltid med frukt].



Pris: 900 kr pr deltager. Søsken moderasjon: 150 kr for neste deltager i samme familie.



Innbetaling til konto 3260.31.04594, merkes med Tine Fotballskole og navn på deltaker. Betalingsfrist er 31.07.201



Påmelding innen 15.07.2019 til leder@hole-il.no Husk å skrive navn og adresse på deltaker og tlf. til pårørende ved
påmelding.



Kontaktperson for spørsmål, Kenneth Hareland tlf:90889977 e-post: leder@hole-il.no



Velkommen til TINE Fotballskole!



Hilsen Styret i Høle IL, vi gleder oss 



Husk! Ta med en drikkeflaske! Kle deg etter været, regn og kaldt så må klær og klesskift være med! Ved sol og fint
vær smør godt med solkrem  En god natts søvn og frokost gir deg energi og en god start på dagen 

In

BOGAFJELL FOTBALLAKADEMI
Uke 26, 32 og 33.

Vi holder åpent for alle fotballglade jenter og gutter mellom 2. – 7. klasse.
Akademiet skal være en fritidsordning med høy sportslig kvalitet. I akademiet skal det
legges vekt på at barna skal lære fotball gjennom teori og morsomme praktiske øvelser ute
på kunstgresset på Bogafjell. Det vil i hovedsak bli fokus på fotballteknikk, bevegelighet/
motorikk/koordinasjon og spillforståelse.
Åpningstid er 8-16 alle dager.
Fotballskolen er mellom kl. 10 og 14. Før og etter dette er det frilek med voksne ledere.
Skoleringsplanen på akademiet skal følge Bogafjell ILs eget treningsopplegg for barnefotball.

Pris kr. 250,- for enkle dager og
kr. 1000,- for en hel uke
Mer info og påmelding på
www.bogafjellil.no

TRAVSKOLE PÅ FORUS

Hele sommeren
Vi er på travskolen fra kl. 08.00-15.30 og dere vil da få være med på
daglig stell og trening av ponni.
Alle våre ponnier er trygge og gode, så alle fra skolealder er velkommen,
ingen erfaring er nødvendig. Man kan velge en dag eller flere dager i uken.
Pris er kr. 500,- pr. dag, dette inkluderer i tillegg til aktiviteter to måltider.
Mer info og påmelding kan rettes til
Kicki på tlf 93820070 / travskolen@rikstoto.no

VELKOMMEN TIL RIDELEIR PÅ STALL FRIHETEN
Stall Friheten tilbyr i 2019 overnattingsleirer uke 26 og 27, og dagsleir for voksne i uke 32.
Overnattingsleirene starter mandag kl 09.00 og avsluttes med en oppvisning fredag kl 15.00.
Aldersgrense 10 år. Dagsleirene starter kl 0800 og slutter av kl 16.00, mandag til fredag.
Leirene passer for alle fra nybegynnere til de som er erfarne. Det er mulighet for å ta med
egen hest. Deltakerne blir delt inn i grupper etter ferdighetsnivå og det undervises både i
sprang og dressur, samt teori og hestekjennskap. Stall Friheten ligger på Bråstein i Sandnes
kommune og ridingen foregår i en stor ridehall 24 x 66 m. Flere erfarne ledere og rideinstruktører er valgt ut for å gi deltakerne en lærerik, positiv og trygg uke. Leirene er fylt med
riding, sosialt samvær og aktiviteter. Det vil bli riding to ganger hver dag.
Pris dagsleirer kr 3190,- pr uke inkludert lunsj hver dag.
Pris for overnattingsleirer er kr 4190,- pr uke.
For mer informasjon ta kontakt med Per Arild Hellevik, mobil: 90755598
Påmelding på mail : viacom@online.no

SANDNES ULF FOTBALLSKOLE 2019

Sandnes Ulf har flere ulike tilbud og aktiviteter i sommer:
Fotballskoler i ukene: 26 og 33.
Uke 26 (24-28 Juni) fra 10:00-14:00. Barnepass fra 08:00-10:00 og 14:00-16:00.
Uke 33 (12-16 August) fra 10:00-14:00. Barnepass fra 08:00-10:00 og 14:00-16:00.
Ytterligere informasjon om de ulike fotballskolene finner man på: www.sandnesulf.no.

NEWTONCAMP
Er du klar for tidenes kuleste
sommerferie?
Vi drar på Oljemuseet, og på ekte
villmarksvis overnatter vi i hengekøyer ved vannet!
Du treffer mange ungdommer på din
alder (10-13 år), og du kommer til å
lære mye gøy.
På Newtoncamp gjør du interessante
oppdagelser, eksperimenter og får
utfordringer å bryne deg på.

Foto: Kristine Tofte

På Newtoncamp lærer du om
friluftsliv og realfag på en spennende
måte som gjør det gøy å lære.

I 2019 arrangerer vi tre camper:
24.-28. juni • 1.-5. juli • 5.-9. august
Påmelding og mer informasjon: www.stf.no

SOMMEREN 2019
Sandnes tennisklubb gjennomfører tennisaktiviteter på utebanene ved Gisketjern i Sandnes
idrettspark i løpet av sommeren.

Følg med på
www.sandnestennisklubb.no og
www.facebook.com/sandnestennisklubb.no
for løpende informasjon.

Kreativ maleskole

Er du en kreativ sjel? Liker du å male?
Galleri Anita arrangerer “Kreativ maleskole” juni 2019.
Målet med maleskolen er å gi kreative barn en god opplevelse hvor vi
leker med farger, pensel og lerret. Mange forskjellige maleteknikker vil du
lære i løpet av uka, og om været blir bra tar vi med oss staffeliene ut i den
deilige hagen og maler.
Arrangør: Anita Sletten Torp, Galleri Anita
Når: uke 26, mandag 24.06 - fredag 28.06
Tid: kl 10 - 14
Sted: Thranegården, Austråttveien 10, Sandnes
Alder: 8-14 år
Pris: kr 2500,- pluss utstyrsliste som blir sendt ved påmelding. Max 10 stk.
Matpakke tas med
Siste dag, fredag kl. 14.00 vil det bli kunstutstilling på Galleri Anita hvor
barna får vist foreldre/venner hva de har laget i løpet av uka.
Under utstillingen har vi enkel servering: vaniljesnurrer, kaffe og saft.

Påmelding innen 3. juni:
anita@ari-design.no
www.ari-design.no
facebook/instagram: gallerianita

FRIIDRETTSSKOLE 2019
Sandnes idrettslag arrangerer friidrettsskole over fem dager,
24-28. juni 2019. Her får barna lære seg friidrettsøvelser og
idrettsglede gjennom lek og enkle øvelser.
Målet med friidrettsskolen er å gi barn en opplevelse av
mestringsglede og interesse for fysisk aktivitet.
Friidrettsskolen er et sosialt og morsomt tilbud for idrettsglade
barn.
Når:

24.-28. juni 2019
(kl. 10-14, barnepass 1 time før/etter inkl. i pris)
Sted: Sandnes Idrettspark
Alder: 8-13 år

Påmeldingsavgift: kr. 1.400 til 1. april
		
kr. 1.500,- til 1. mai
		
kr. 1.600,- til 15. juni
•
Instruksjon av erfarne utøvere og instruktører
•
Friidrett, ballspill og andre fysiske aktiviteter med sosialt fokus
•
Lunch og vann inkludert
Påmelding:
http://www.deltager.no/Idrettsleker/friidrettsskole_SI_2019

Arrangør:
Sandnes Idrettslag Friidrett

FREEDOME SUMMER CAMP
Freedome Trampolinepark i Stavanger Øst arrangerer hele skoleferien Freedome
Summer Camp for alle som har lyst på en aktiv uke med masse kjekke aktiviteter
både inne og ute. På Freedome har vi dekket både gulv og vegger med trampoliner. Og gitt det lille ekstra med 4 performance-trampoliner og en diger SuperGuad, en dodgeball-bane, Ninja Warrior Bane, en diger airbag hvor en kan teste
nye triks og masse annet moro.
Eksempel på aktiviteter i løpet av uken er: Akrobatikk og teknikk trening, femkamp konkurranse, førstehjelp opplæring, Wall-running, show trening og Dodgeball-kamper.
Hvis været tillater det vil vi også ha uteaktiviteter i nærmiljøet.
Vi avslutter uken med oppvisningshow på fredag kl 18 - 20. Alle deltagerne viser
frem showet de har satt sammen i løpet av uken for foreldre og venner. Glow UV party med black lights, glow-sticks
og ansiktsmaling etterpå.
Sted: Freedome Trampolinepark, Ryfylkegata 13, 4014 Stavanger
Alder: 1. trinn – 8. trinn
Tid: 09:00 – 15.00 mandag til fredag i ukene 26 – 33
Pris: kr 2500,- (inkl. lunsj og snacks/frukt)
Mer informasjon og påmelding www.freedome.no

SALUT! FRANSK FOR BARN OG UNGE
Dette er et kurs for deg som vil lære fransk gjennom lek og spill!
Bli med og utforsk et nytt språk og ha det gøy med språket gjennom
aktiviteter som musikk, spill og andre morsomme aktiviteter.
Kurset er for barn og ungdom som ikke kan fransk fra før, men som
ønsker å få en smakebit av språket, slik at det blir lettere å velge fremmedspråk på ungdomsskolen.
Hvorfor lære fransk? Det er ca. 260 millioner mennesker som snakker fransk som sitt morsmål eller bor i et land der
fransk er et offisielt språk.
Barn lærer fremmedspråk raskt når de «utsettes» for språkstimulering, og de elsker å lære gjennom lek og aktiviteter.
På kurset vil vi ha fokus på muntlig aktivitet og
praktiske øvelser, og elevene vil lære å snakke om;
• seg selv og familien
• hverdagslige aktiviteter
• matvaner og matkultur
• egen fritid og interesser
• sport og spill
• fransktalende land m.m.
Kursansvarlig:
Hanna Kristina Opedal, lektor i fremmedspråks
didaktikk v/Vågen videregående skole (engelsk og fransk)

Alder Jenter og gutter fra 5. -7. trinn
Sted Vågen videregående skole, Holbergs gate 23,
4306 Sandnes
Tid Mandag 24. juni – fredag 28. juni,
kl. 10.00 – 15.00
Pris Kr 1200,Påmelding: Innen 15.mai til Hanna Kristina Opedal på
e-post: hanna.kristina.opedal@skole.rogfk.no
Utstyr: Ta med pennal, lunsj, klær etter vær, og gode sko.
BIENVENUS!

KODE B
Har du ikke planlagt ferien enda?
Da kan du være med på KODE B!
24-26.juni 2019 i Gand kirke.
Du må være født i 2009.
Bålkos med taco, pizza, film, løvhyttebygging, rebusløp, «ørken»vandring,
lære om Bibelen og bibelutstilling.
Påmelding: www.gand.no/midti10 innen tirsdag 18. juni.
Pris: 200,- inkl. frokost og lunsj hver dag, middag onsdag, samt transport til Vagleskogen.
Når det gjelder middag for øvrig: familie, pris 20,- pr.person, maks 50,- pr.familie.
Gand Menighet/Julebygda/Ganddal
Juvelveien 4 • 4318 SANDNES
Tlf.: 51 60 38 40
Mer informasjon:
sc695@kirken.no/tlf: 98893047
rb693@kirken.no/tlf: 47259486

KA SKJER I SOMMER – FOR HELE FAMILIEN!
Hver onsdag
Hele sommeren
1. juni
5.-6. juni
12.-15. juni

Sommerkino på KINOKINO. Se https://sandnes-kulturhus.no
Vitenfabrikken. Vanlige åpningstider hele sommeren. Se https://vitenfabrikken.no
Riskadagene 30 år
Smeaheia skole , Sandnes – en by blir te, Sandnes kulturhus
Sandnesugå, Sandnes sentrum
Yrkesfestival, Ruten
13. juni
Maudland skoles forestilling - Den drømmen, Sandnes kulturhus
15. juni
Nordsjørittet
17.-23. juni
Sandvedparkfestivalen (Øygard Ungdomsskole)
Barnas by og Barnas Bruktmarked
Urban Streetfest
24.-30. juni
NM-Veka, Sentrum, Sandneshallen, Ruten
Sommeråpent
31. juli - 3. aug. Blinkfestivalen 2019, Sandnes sentrum
9.-11. august EM i friidrett, Stadion og sentrum
Giskehallen svømmehall
24. august
Sandnesbonden, Ruten
Fra tirsdag 25. juni t.o.m 15. august
31. august
Ganddalsdagen og Hanadagen
(uke 26-33, hele sommerferien)
er hallen åpen for publikumsbading.

For mer informasjon om disse og andre arrangement:
KA SKJER I SANDNES

Åpningstider (tirsdager og torsdager)
Morgenbad for alle: 06.15-08.00
Trening for SSLK: 08.00-09.30
Offentlig bading for alle: 10.00-13.30

AKTIVITETSOVERSIKT KONGESOMMER 2019
Klubb#

uke 26

uke 27

uke 28

1

Ferieklubb
Lura

Ferieklubb
Lura

2

Ferieklubb
Hanahallen

Ferieklubb
Hanahallen

3

Friluftsuke
Gramstad

Friluftsuke
Gramstad

Friluftsuke
Gramstad

4

Rideleir på
Tryggvi

Rideleir på
Tryggvi

Rideleir på
Tryggvi

5

Åpen hall
Bogafjell

Åpen hall
Bogafjell

6

Åpen hall
Giskehallen

Åpen hall
Giskehallen

Småjobb

Småjobb

Småjobb

uke 29

Småjobb

uke 30

uke 31

uke 32

uke 33

Ferieklubb
Lura

Ferieklubb
Lura

Småjobb

Ta gjerne kontakt med oss!
Besøksadresse: Kulturavdelingen, Rådhuset, Rådhusgata 1
Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 Sandnes
www.sandnes.kommune.no/kongesommer
E-post: kongesommer@sandnes.kommune.no
Kongesommer er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kultur

SMÅJOBBSENTRALEN
Småjobbsentral for ungdom 14-17 år
(uke 26, 27, 28, 29 og 30)

I sommerferien kan du møte opp på småjobbsentralen i L54
mandag – fredag, kl 09.00 – 14.00
Kom og registrer deg i Langgata 54 i Sandnes fra
mandag 24. juni kl 09.00
Du tjener minimum kr 85,- pr. time.
Vi prøver å skaffe jobb til så mange som mulig.
Møt opp kl 09.00 og spis gratis frokost sammen med oss. Her kan du også smøre deg nistepakke til å ta med deg på jobb.
Vi kan ikke garantere jobb, men du er velkommen til å være på L54 mens du venter. Vi har PS4, brettspill, biljard osv.
HAR DU JOBB TIL OSS?
Småjobbsentralen tar imot oppdrag som eksempelvis
hagearbeid, enkle maleoppdrag, rydding, lufting av hund, vask, pakking og lignende.
Meld inn oppdrag. Vi sender arbeiderne ut til deg.
Kontaktinformasjon: SMAJOBB@SANDNES.KOMMUNE.NO
Tlf. til Småjobbsentralen i åpningstiden, fra kl. 09.00-14.00: 959 45 969

