Läger och kollo året runt för barn och
ungdomar med ADHD, ADD, Aspergers
syndrom och andra närliggande
funktionsnedsättningar.

Ansökan om lägerverksamhet.
Så här går det till när man ansöker till våra läger!
Kontakta LSS-handläggare/biståndsbedömare i er kommun och berätta att ni vill
ansöka om insats för lägervistelse.
Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till:
• LSS-handläggaren/biståndsbedömare i din kommun
Skicka en kopia till:
• TUSKULUM/Magelungen Kolloverksamheter
Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm.
Kommunen fattar sedan beslut om vistelsen kan beviljas.
Beslut kan ta upp till tre månader. Därför är det viktigt att ansöka i god tid.
Ring eller e-posta oss och fråga om det är något ni undrar över!
LSS handläggare/biståndsbedömare i din kommun rekvirerar
ansvarsförbindelse/avtal från oss.
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Alla uppgifter omfattas av GDPR - dataskyddsförordningen. De register vi för är endast till för informationsutskick och kommer ej
att användas till något annat. När du lämnar dina personuppgifter till oss godkänner du att vi registrerar dem.

TUSKULUM/Magelungen Kolloverksamheter, Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm
08-648 77 40. info@tuskulum.se www.tuskulum.se

Läger och kollo året runt för barn och ungdomar, och unga vuxna med ADHD,
ADD, Aspergers syndrom och andra närliggande funktionsnedsättningar.

Jag ansöker för mitt barn/ungdom till:
Helger, fredag-söndag.

Barngrupp 7-12 år

Mellangrupp 10-15 år

Ungdomsgrupp 12-18 år

Höstterminen
januari - juni
6 helger

september - december
4 helger

jull 6 dygn.
Grupper för 7-18 år

SporTLov

JULLov

Första veckan
i januari

Vecka 9

pÅSKLov

HöSTLov

Veckan före
påsk

Vecka 44

sommarkollo, 7-10 dygn.
Grupper för 7-18 år

Barngrupp 7-12 år

Mellangrupp 10-15 år

Ungdomsgrupp 12-18 år

Informationsträff för vårdnadshavare och deltagare före sommarlovet.
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