Børn og unge skal tilmeldes èn af følgende grupper:
Småbørnsgruppen 0-2 år
Her vil der blive passet godt på de mindste børn og de vil lege, tegne, lege sanglege, se film og
meget mere. Der vil være mulighed for middagssøvn og børnepasserne er vant til at skifte ble.
Tumlingegruppen 3-5 år
Her vil der blive passet godt på tumlingene og de vil lege både inde og ude, tegne, fingermale, lave
masker, lege sanglege, udfordre motorikken, høre musik, se film og meget mere. Også her er der
mulighed for middagssøvn, hvis behovet er for det.
Krea gruppen 6-17 år
I Krea er der mulighed for at lave lædersmykker, perler, tegne/male, lave påskepynt, blive malet i
ansigtet og meget mere. Du må gerne selv medbringe idéer og materiale til det DU synes er sjovt at
lave og måske inspirere andre.
Spil & Leg gruppen 6-17 år
Der kan spilles brætspil, bordspil og playstation. Boldspil vil foregå udendørs, hvis vejret tillader
det. Der vil blive arrangeret et orienteringsløb som også foregår udendørs. Du må gerne medbringe
spil, som du har lyst til at spille med andre på kurset.
Unge gruppen 13-17 år
(hvis den unge tilmeldes denne gruppe, skal de ikke også tilmeldes krea eller spil & sport)
Man skal være minimum 13 år for at tilmelde sig denne gruppe. Gruppen er for de unge der ikke har
lyst til krea eller spil, men helst vil være sammen med mere jævnaldrende unge på kurset. Det kan
være at nogen har lyst til at lave noget videnskab/teknik/fysik og andre hellere vil have en
makeover. Der er mulighed for at hygge, snakke, spille playstation, se film, synge, spille på egne
medbragte instrumenter. Der vil være en forventning om at man deltager i de tilbud der er i gruppen
og de forskellige tilbud om samtalegrupper, undervisning, foredrag og zumba som er planlagt på
kurset.

