
Anmälan

Länk till anmälan till 
Dagläger på Årsta 4H gård 

hittar du på hemsidan.

www.4h.se/arsta

Dagläger på Årsta 4H

Medlem

För att delta på läger krävs 
medlemskap i Årsta 4H 

Klubb.

Mer info – Bli Medlem

http://www.4h.se/arsta
https://www.4h.se/arsta/bli-medlem/


Ålder: 6-12 år

Våra dagläger vänder sig 
till barn i åldrarna 6-12 år.  
Vår vision är att skapa en 
trygg miljö runt barnen där 
de på ett säkert sätt får 
träffa djur och runt dessa 
skapa ett gemensamt 
intresse med barn i samma 
ålder med förhoppning om 
att lära känna nya 
kompisar. 

Dagläger - Ålder



Tid: Kl. 9-16
Plats: Årsta 4H Gård

Vitkålsgatan 78a
75449 UPPSALA

Dagläger börjar varje dag 
Kl. 9 med samling. Våra 
ledare ser över så att alla 
anmälda barn är på plats.

Det är viktigt att ni 
meddelar om anmält barn 
till lägret inte kommer.

Dagläger – Tid & Plats



På lägret får barnen umgås 
med djuren på gården. Fler 
exempel på vad vi gör under 
våra dagläger:

• Mata djuren

• Klappa och gosa med kaninerna

• Åka häst & vagn

• Baka

• Leka lekar

• Promenad med getterna

• Tipspromenad

• Vattenlek (sommartid)

Dagläger – vad vi gör



Kostnad:
Påsklov (4dgr)  640:-/vecka

Sommaren 2020

v. 25 (4dgr)  640:-/v
v. 26 (5dgr)  800:-/v
v. 27 (5dgr)  800:-/v
v. 33 (5dgr) 800:-/v

Dagläger – kostnad



Medlemskap:   270:-/år

Medlemskap obligatoriskt!

Alla lägerdeltagare måste 
vara medlemmar i Årsta 4H 
klubb. Detta för att samtliga 
deltagare skall vara 
försäkrade under 
lägervistelsen.

Fler barn i familjen?
Dessa kan bli familjemedlemmar så 
länge 1 huvudmedlem finns
registrerad.

Dagläger - Medlemskap



Varje deltagare skall ha med 
följande:

Matsäck
Alla barn har med sig egen 
matsäck som räcker till lunch 
och mellanmål. Vi har 
mikrovågsugnar, kyl och frys 
samt tallrikar, glas. 
OBS! Medtag egna bestick!

Kläder efter väder
Vi är ute i ur och skur. Ta med 
kläder efter årstiden som tål 
att bli smutsiga! Glöm inte 
bra skor/stövlar!

Dagläger – Att ha med



På Årsta 4H gård finns en 
lägerkiosk.

Max: 15:-/dag

Barnen får handla i kiosken 
för max 15:-/dag. Detta är 
självklart frivilligt och skall 
endast ske i samråd mellan 
barn och förälder. 

Dagläger - Kiosk



4H:s motto är ”Lära genom 
att göra” och en av 
grundpelarna i verksamheten 
är att barn och unga tar 
ansvar och hjälper varandra 
till att nå kunskap.

Att vara 4H ledare är därför 
en stor del i 4H:s verksamhet. 
Våra ledare är väl insatta i 
4H:s verksamhet och har 
kunskap om djuren. Deras 
jobb är att på ett pedagogiskt 
sätt förmedla kunskapen 
vidare till lägerdeltagarna i 
enlighet med 4H:s vision. 

Lägerledare



Verksamheten är gjord av och 
för barn och ungdomar.

4H:s vision är att alla barn 
och ungdomar ska utvecklas 
till engagerade, välmående 
och ansvarstagande 
människor med respekt för 
omvärlden.

Att vara ansvarstagande i 4H 
innebär också att det är en 
självklarhet att varje individ 
oavsett kön, social eller 
kulturell bakgrund 
respekteras

4H:S vision



Har du frågor eller av annan 
anledning vill komma i 
kontakt med oss gällande 
dagläger, se uppgifter nedan:

E-post:
aktivitetsledare.arsta@4h.se

Telefon
070 – 240 24 76
Vi nås säkrast på telefon på 
vardagar efter lunch.

Kontakt

mailto:aktivitetsledare.arsta@4h.se

