
Fria sommarlovsaktiviteter



Åmåls Kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen, bjuder in till fria sommarlovsaktiviteter 
på temat KULTUR-FRILUFTSLIV-RÖRELSE under vardagar på sommarlovet, veckorna 25-32.  
Aktiviteterna riktar sig till barn och ungdomar i åldern 6-15 år.

Aktiviteterna utgår från ungdomsgården Huset och leds av fritidsledare med hjälp av 
feriepraktikanter från åk 1-2 på gymnasiet enligt följande:

• Barn 6-9 år           måndagar och fredagar   kl 10.00-12.00
• Barn 10-12 år           tisdagar och torsdagar     kl 10.00-12.00
• Ungdomar 13-15 år    måndag-fredag  kl 13.00-16.00

På onsdagar arrangeras fria sommarlovsaktiviteter i Tösse för barn i åldern 6-12 år  
kl 09.30-11.30 med samling vid gymnastiksalen, Tösse skola. 

Sommarlovsaktiviteterna planeras utifrån resultat av enkät kring fritidsaktiviteter som alla 
barn/ungdomar i grundskolan svarade på hösten 2017 samt de intervjuer av barn/ungdomar 
som genomfördes vid höstmarknaden 2017. Vissa aktiviteter för ungdomar kommer att 
samordnas med fritidsgården Husets verksamheter.

Aktiviteterna är gratis. Alla som deltar i aktiviteterna kommer vid första tillfället att få fylla  
i en blankett med kontaktuppgifter till ansvarig vårdnadshavare.

Vårdnadshavare för barn i åldern 6-11 år är ansvariga för lämning och hämtning till och  
från aktiviteterna.

Alla ungdomar 13-16 år kommer att få ett fritidsbusskort av Västra Götalandsregionen för  
fria bussresor under sommarlovet. 

Vi bjuder in till fria  
sommarlovsaktiviteter





All information om aktiviteter kommer att ske via Facebook  
och Åmåls kommuns hemsida, www.amal.se

För mer information eller frågor, kontakta:
Marcus Löfgren  
(under perioden v. 25-28)  
Telefon: 070-782 50 38 
e-post: marcus.lofgren@amal.se

Marit Johansson 
(under perioden v. 29-32) 
Telefon: 070-782 80 83
e-post: marit.johansson@amal.se

Under sommaren kommer Huset att ha kvällsöppet tre dagar i veckan.

Huset kommer även att ha en del utflykter till bland annat Universeum, Boda Borg, Gocart, 
Dressin m.m. Till dessa behövs det föranmälan som görs på Huset.

Du som går ut sexan och är upp till och med 17 år är välkommen till oss från vecka 25.

För att se exakt vilka utflykter som är på gång och när Huset är öppet gå in på vår Instagram 
(husetamal) eller Facebook (huset åmål). Vill du ringa går det bra på 0532-170 24.

Ungdomsgården HUSET


