
For praktisk informasjon, se baksiden. 

INFORMASJON TIL FORESATTE OM BARNAS SKISKOLE 2018

Vi ønsker ditt barn velkommen til vinterens skiskole. Skiforeningen har siden 1948 lagt 
til rette for at barn skal oppleve skiglede og mestringsfølelse i snøen. Hvert år deltar 
10.000 barn på Barnas skiskole, hvor begeistring, lek og naturopplevelser står i fokus.

Med 12 skiskolesteder og over 200 utdannede instruktører, utgjør vi Norges største aktør 
innenfor skileik. Snøproduksjon og preparerte skileikområder sørger for et fantastisk 
utgangspunkt for at barn skal bli glad i vinter- og friluftsliv. 
 
Vi gleder oss til skileik med både nye og erfarne kursdeltagere!

Skiskole hverdag 2018
Til foresatte via barnehager/SFO/AKS
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BARNAS SKISKOLE – PRAKTISK INFORMASJON

Deltagere 
Må være fylt 4 år innen utgangen av 2017.

Varighet og tid 
Gjennomføres i uke 3 til 7, 5 ganger á 75 min. Eventuelt utsatte dager tas igjen fortløpende etter vinterferien 
så langt det lar seg gjøre. 

Pris Skikurs:  kr 970 pr. barn
 Transport:  kr 395 pr. barn 
    
Kursprisen for barnehage/SFO/AKS er allerede rabattert i forhold til medlemspriser. 
Deltagelse på skiskolen gir også rabatt på Barnas Holmenkolldag 2018.

Nettpåmelding og betaling
• 1. september–1. oktober: Barnehagen/SFO/AKS registrerer seg via skiforeningen.no/barnasskiskole
• 17. oktober–1. november: Foresatte registrerer barnet og ev. betaler for kurset via skiforeningen.no/
barnasskiskole. Påmeldingen er fullført når du har mottatt en bekreftelse på e-post. 

Påmeldingen er bindende, og vi praktiserer førstemann til mølla-prinsippet.

Instruktører 
Skiforeningen stiller med en instruktør pr. 8–10 barn.

Utstyr 
Barn som ikke har eget skiutstyr kan låne av Skiforeningen (begrenset antall). Meld behov ved påmelding.

Friplasser  
Barnas skiskole tilbyr friplasser til barn som har redusert betaling i barnehage/SFO/AKS eller kommer fra 
familier med økonomiske utfordringer. Friplassene finansieres av Barnas skifond i samarbeid med Veidekke 
og midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Skriftlig begrunnet søknad fra barnehagen/SFO/
AKS eller foresatte sendes line.djupskas@skiforeningen.no innen 15. oktober. 
Eget søknadsskjema finnes på skiforeningen.no/barnasskiskole 

Barn med funksjonsnedsettelser
Vi ønsker at alle skal kunne delta på skiskolen og tilrettelegger for barn med fysiske eller kognitive 
funksjonsnedsettelser. Barnet må ha med egen assistent som deltar på ski. Foresatte som har barn med 
behov for spesiell oppfølging, bes fylle ut eget skjema som er tilgjengelig på våre nettsider, skiforeningen.
no/barnasskiskole.

Gjennomføring 
Snøproduksjon sørger for at vi er svært gjennomføringsdyktige selv på snøfattige vintre. Det gis ingen 
refusjon ved avlysninger/utsettelser/forsinkelser grunnet vær- og føreforhold, eller andre ytre forhold 
utenfor Skiforeningens kontroll.

For mer informasjon, se skiforeningen.no/barnasskiskole

Skiforeningen Kongeveien 5, 0787 Oslo Telefon 22 92 32 00 www.skiforeningen.no/barnasskiskole



FRIPLASSER PÅ BARNAS SKISKOLE 

Hva er en friplass?
Skiforeningen tilbyr et begrenset antall gratisplasser på skiskolen for barn fra familier 
med økonomiske utfordringer. Friplassen gir gratis deltagelse på kurset, samt transport 
til og fra skiskolen dersom barnehagen/SFO/AKS benytter seg av transporttilbudet.

Hvorfor har vi friplasser?
For at barnehager/AKS/SFO skal delta på skiskolen vet vi at det er avgjørende at 
tilbudet inkluderer alle. Vi ønsker at skiskolen skal være en inkluderingsarena og har 
derfor opprettet en friplassordning som sikrer at alle barn, uansett bakgrunn skal ha 
muligheten til å oppleve snø- og skiglede.

Hvordan søker man om en friplass?
Foresatte eller en ansatt i barnehagen/SFO/AKS må søke om innvilgning av friplass 
innen 15. oktober 2017. Eget skjema finnes på skiforeningen.no/barnasskiskole

Hvem finansierer friplassene?
Midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og midler fra Barnas skifond i samar-
beid med Veidekke finansierer friplassene på skiskolen i 2018

Anonymitet
Hvem som søker om friplasser er konfidensiell informasjon og det vil ikke komme frem 
hvilke barn som benytter seg av ordningen.

Skiskole hverdag 2018 
For barnehager/SFO/AKS


