Informasjonskriv Historisk Ferieskole bygda og byen
Lengde: Opplegget varer en skoleuke fra mandag til torsdag fra kl. 09.00-15.00, fredag fra kl. 09.00 –
14.00.
Oppmøte: Barna møter hver dag kl. 09.00 i resepsjonen, slik at vi er klare til start. Oppmøtested er i
resepsjonen i publikumsbygget. Første dag ber vi foresatte/ansvarlig om å være med. Vi tar oss tid til
å prate med dere, dersom dere har ytterligere spørsmål ang. uken, eller dere har en beskjed med
tanke på henting og bringing.
Første dag bruker vi tid på å bli kjent med hverandre, gården, byen og skolestua. På mandag må vi
derfor bruke litt tid på å finne ut hvem vi skal være ved å finne nye, tidsriktige navn og
bakgrunnshistorier. Slik lager vi -og blir kjent med hver vår rolle som vi skal spille mens vi befinner
oss i 1906. At det blir både skolegang, arbeid og lek kan vi i alle fall garantere!
Mat: I løpet av dagen tilbyr vi ett tidsriktig måltid. Vi ber barna ha med matpakke til frokost eller
spise før de kommer.
Klær: Dere vil få låne klær som blir deres hele uka. Vi ber om at dere tar med nøytrale underklær,
uten moderne farger og mønster, til å ha under kostymet. Tilpass det du har under i forhold til været.
Det er bedre å kunne ta av seg et plagg, enn å ha et plagg for lite. Bruk egne, komfortable sko: brune
eller svarte. De bør se så tidsriktige ut som mulig. Vi har tresko til utlån dersom dere ikke har egne
sko.
Henting og besøk: Henting gjøres i resepsjonen alle dager kl. 15.00. Foresatte kan komme gratis inn
på området fra kl. 13.00 på fredager for å ta bilder av barna i kostymer om man ønsker dette.
Avmelding: Historisk ferieskole er en fritidsaktivitet som er unntatt angrerett, og påmelding er
bindende.

