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Information om Sommarläger 2019

För att medverka på lägren måste du vara född år 2006-2008 (årskurs 4-6)

Sista anmälningsdagen för lägren är den 13 Maj 2019

Ett meddelande skickas via brev till samtliga efter sista anmälningsdagen som anger vilket läger 
du erbjuds.

Begränsat deltagarantal till samtliga läger. Om antalet deltagare blir fler än disponibla platser 
sker lottning.

Under lägren är samtliga deltagare försäkrade genom Sala kommun.

Simkunnighet är att kunna doppa huvudet under vattnet samt att kunna simma minst 
200 meter på djupt vatten.

Lämnade uppgifter kommer att registreras i Sala kommuns administrativa system och 
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).

Under lägerveckorna sker fotografering för nästa års sommarlägerfolder samt för publicering 
på vår facebooksida. Om ni inte vill medverka på dessa bilder, meddela detta på anmälan.

Lägren pågår måndag-fredag 09.00-16.00 om inget annat anges. (Vecka 25 ej fredag.)

För ytterligare information angående sommarläger kontakta:
Ungdomslokalen, tel 0224 - 74 78 52
sommarlager@sala.se

Gå in på www.facebook.com/ungdomslokalen för förra årets sommarlägerbilder.

 

* För alla läger som innehåller en övernattning så har vi ett gemensamt möte inför lägren
med vårdnadshavare till alla deltagare.

Detta möte blir  Onsdag den 12 juni klockan 19.00 på Täljstenen.



Anmäl via kommunens hemsida
http://www.sala.se > sök vidare på sommarläger - ansökan

Denna anmälan ska innehålla:

Vilket läger ni vill söka till och vilket läger ni vill ha som reserv.

Lägerdeltagarens för och efternamn, personnummer, skola och skolklass samt ev. allergier, 
specialkost och liknande.

Vårdnadshavarens namn, adress, personnummer samt telefon och e-post adress.

Ange om deltagaren är simkunnig samt tröjstorlek på läger t-shirten.

Om det inte finns någon möjlighet till att anmälan sker över internet så kan ni lämna in en 
skriftlig anmälan på Sala Stadsbibliotek eller Ungdomslokalen på Täljstenen.
Om ni har problem med att anmäla er via internet så finns det hjälp att få på Sala Stadsbibliotek 
eller Medborgarkontoret vid Stora Torget. 
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VATTENSKOJ
Vecka 25, 26, 32 & 33

Vårt mest populära läger sedan starten! 
Räkna med blöta dagar med snorkling, 
vattenkrig, skoj och bus i vatten och på 
torra land. 

Vi besöker olika badplatser i och runt 
Sala. Simkunnighet är ett krav.

VATTENACTION
Vecka 31

Precis som det låter kommer vi att njuta 
av sommarvärmen och hinna med en 
massa skoj. Den perfekta blandningen 
av lek, bad, natur och allt som en läger-
vecka ska innehålla. 

Vi anpassar aktivitet efter väder men 
var beredd på mycket utevistelse och 
många blöta dagar. 

FISKE 
Vecka 25

Vårt läger för de med ett relativt nyfunnet fiskeintresse. 
Vi metar och kastar med stöd från ledarna. Räkna med 
att dra upp allt från abborre till ädelfisk. Totalt fyra dagar 
ute vid vatten. Lär dig knep och grepp för att få fisken att 
nappa.



DATA
Vecka 25

För dig som är intresserad av e-sport,
programmering och nätverk. 
Antagligen blir det en del roliga LAN-
spel också. Alla deltagare tar med sig 
egna datorer. Vi ser självklart till att 
komma ut och bada om vädret är rätt!
 

FÅNGARNA
PÅ TÄLJSTENEN
Vecka 25 & 26

Är du snabb, vig, klurig, duktig på att 
samarbeta, stark eller en alltiallo? 
Då är detta lägret för dig. 
Samla ledtrådar och poäng samtidigt 
som ni klurar på det slutliga lösenordet. 

Du behöver ha is i magen och utmana dig själv till att våga! 
Självklart blandas besöken i celler och utmaningar med lek 
och bad under veckan.
 

FISKE AVANCERAD
Vecka 26

För de som redan tidigare fiskat en del
erbjuder vi detta fiskeläger där fokus
läggs på mer självgående fiske.
Självklart finns vi ledare med och ger
råd och tips om hur du får fisken att
nappa även här!
Fiske v. 26 innehåller en övernattning.

ÖVERNATTNING *

ÖVERNATTNING *



EXTREMSPORT
Vecka 27

Prova på blandade aktiviteter av det extremare 
slaget. För dig som gillar fysisk aktivitet som ger 
adrenalinkickar. 

En hel vecka med olika extremsporter, både 
inomhus och utomhus. Ett läger för de 
våghalsiga som gillar att utmana tyngdlagen. 

SKAPANDE
Vecka 26

Spendera en lägervecka i en kreativ 
bubbla. Under en färgrik vecka blandar 
vi olika sätt att måla och skapa med 
utflykter och svalkande bad. 
Lägret avslutas med en vernissage där 
familj och vänner är välkomna! 

ÄVENTYR
Vecka 32

Ena året vandrade vi från brandområdet 
till Sala. Ett annat år letade vi efter Gustav 
II Adolf silverkskatt på land och över 
vatten. 

Vad ska hända iår?   
Det kan bli långa marscher och tuffa 
paddlingsturer för de riktigt äventyrslystna. 

ÖVERNATTNING *



LAJV
Vecka 33

Tillsammans skapar vi en annan värld. 
Vi kliver in i en miljö av sägner och 
sagor och ger oss ut på ett äventyr. 

Vi börjar med att utrusta oss för vårt 
äventyr som sedan leder oss vidare. 

Ett läger med levande rollspel där 
berättelser och karaktärer kommer till 
liv. Passar dig som gillar fantasy, historia 
eller som bara tycker om att drömma 
dig bort.

FOTOSAFARI
Vecka 32

Gillar du att fotografera? 
Trivs du i skog och mark? 
Vi kombinerar fotografering med 
friluftsliv och ger oss ut för att fånga vår 
omgivning på bild. 

Mobilkameror, kompakt- eller system-
kamera spelar ingen roll, det är motiven 
som räknas. En vecka av bilder avslutas 
med vernissage. 

(Egen kamera medtags på detta läger).



DJUR & NATUR
Vecka 33

Sommaren är perfekt för 
utomhusliv och på detta läger 
blir det mycket av den varan. 

Vi spanar efter var naturen i stan 
håller hus men ger oss också ut 
på landet.

Det blir bondgårdsbesök och 
närkontakt med djur, men vi 
glömmer inte bort att leka och 
bada!

Mini-Talang
Vecka 33

Gillar du att stå på scen? 

Vill du öva upp ditt 
scenframträdande, träffa 
likasinnade och uppträda 
för publik? 

Då ska du anmäla dig till 
mini-talang. 

Lägret för alla aspirerande 
scenartister!



TEATER / MUSIKAL
Vecka 32

Ett läger för den blivande skåde-
spelaren eller musikalartisten?

Under veckan arbetar vi både 
med skådespeleri och musik. 

Med handlingen och uttryck, dans 
och dramatiska inslag försöker vi 
skapa en show att visa upp i slutet 
av veckan. 

Detta är lägret för dig som vill stå 
på scen och uttrycka dig via dans, 
sång och skådespeleri!

Vi ses i sommar















Lätt fakta om sommarläger

Så tycker barnen/deltagarna om Sala kommuns sommarläger:
(% barn som ger betyget VG eller MVG)
 
 Lägren i sin helhet: 98%
 Aktiviteterna under veckan: 95%
 Maten under veckan (skolmat): 87%
 Ledarna: 99%

Varför är sommarlägren gratis?

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och 
följa upp satsningen på stöd till sommarlovsaktiviteter. Medel har delats ut till 
Sveriges kommuner efter en speciell fördelningsnyckel. Kravet på aktiviteterna 
är att de är kostnadsfria. Aktiviteterna ska möjliggöra möten över sociala gränser 
och då får ingen särskild behovsprövning göras för de enskilda barnen.


