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VELKOMMEN TIL KONGESOMMER 2021!

Ferieklubben i Kongesommer tilbyr aktiviteter og sommeropplevelser for 
årstrinnene 2008 til 2012! 

Det er mange høydepunkt å glede seg til denne sommeren!
Vi skal være mye ute. Blant annet en dag på stranden med mulighet for surfing, 
ulike aktiviteter i naturen, nye eksperimenter på Vitenfabrikken og besøk i 
Kongeparken.

Åpningstidene er kl. 08.00 til 16.00.

FRIPLASSER
Lavinntektsfamilier kan få friplasser i de kommunale ferieklubbene. Vi ønsker at 
flest mulig skal få delta og vil legge til rette for dette så langt det er mulig. 
Vi har taushetsplikt og all informasjon blir mellom oss.
Ta kontakt med oss i kontortid på telefon 5133 5000, eller send epost:
kongesommer@sandnes.kommune.no

TILRETTELEGGING
Det er viktig at du gir beskjed hvis barnet ditt har behov for tilrettelegging eller 
annen type oppfølging i ferieklubben. 

OFTE STILTE SPØRSMÅL / MER INFORMASJON
For mer informasjon om de kommunale ferietilbudene,
og enda flere ferietilbud i regi av lag og foreninger:
www.sandnes.kommune.no/kongesommer

Ferieklubber

Lura bydelshus uke 25, 26, 31, 32
45 plasser per uke

Hanahallen uke 25, 26, 31, 32
45 plasser per uke

Ganddal fritidssenter uke 25, 26, 32
35 plasser per uke

Forsand kulturhus uke 25, 26
30 plasser per uke

Riskahallen uke 25, 26
35 plasser per uke

Åpen hall

Bogafjellhallen uke 25, 26 
Gratis • Ingen påmelding For alle. *
* Barn under 4. kl. må ha med en voksen.

Småjobbsentralen uke 25, 26, 27,
14 - 17 år 28 og 29
(se baksiden) 



Kongesommer på Facebook:
www.facebook.com/kongesommersandnes

Har du andre henvendelser, ta kontakt på 5133 5000
eller epost: kongesommer@sandnes.kommune.no

TRENGER DU HJELP?
Trenger du hjelp til å bestille plass i Kongesommer på internett? 
På Servicekontoret i Sandnes rådhus, Rådhusgaten 1, får du hjelp til 
dette.

COVID-19
Kongesommer følger de til enhver tid gjeldene smittevernregler, og 
planlegger for en trygg opplevelse for alle.

PÅMELDING

Via nettstedet: KONGESOMMER.LINTICKET.NO
Påmeldingen åpner 1. mars kl. 12.00.

Pris for en uke i ferieklubben: kr. 1000 per barn. 
Kun 1 uke per barn!

Du melder deg på ved å kjøpe billett for den uken og det tilbudet du ønsker. 
Når betalingen er registrert vil du motta en kvittering per e-post.  Vi sender 
ut detaljert program med all nødvendig informasjon om den ferieklubb 
barnet er meldt på senest 1. juni.



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 22. 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 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

SMÅJOBBSENTRALEN
For ungdom 14-17 år

Uke 25, 26, 27, 28 og 29

Kongesommer i Sandnes er støttet av 
BUFDIR - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
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