
Till dig som ska börja årskurs 8 eller 9 inom den 

ANPASSADE GRUNDSKOLAN ! 

 

VÄLKOMMEN  

PÅ VÅRT LÄGER den 19-20 juni 2023 
 

Lägret är fullspäckat med aktiviteter 

och trevlig samvaro för ungdomar 

som gillar djur, natur och livet på 

landet!  

  
Lägret kostar 450 kronor per deltagare, 

inklusive boende, måltider och aktiviteter. 

Inbetalning sker till bankgiro 935-2634 

senast den 31 maj. 

Märk betalningen med ditt namn och 

”SMD-läger Segerstad”.  

 
 

 
 

Frågor besvaras av Malin Thestrup 

malin.thestrup@rjl.se 

 

Plats: Stora Segerstad 

Naturbrukscentrum utanför Reftele 

som ligger i Jönköpings län. 

 

Du bor på skolans elevhem. Alla 

måltider serveras från Stora 

Segerstads egna kök.   

 

 

 
 
Lägret leds av skolans lärare och 

instruktörer och är bemannat dygnet runt.  

  

 

 

 



LÄGERPROGRAM  
 

Måndag  
  
09.15-09.45     Incheckning på lägret. Inkvartering på rummet, nyckel lämnas ut vid matsalen 

 

09.45                Förmiddagsfika 

 

10.15                Lägeraktiviteter 

 

11.45                Lunch 

 

12.30                Lägeraktiviteter 

 

14.00                Mellanmål 

 

14.30                Lägeraktiviteter 

 

16.00                Rast, kvällsmat serveras från klockan 16.15 

 

17.30                Kvällsaktiviteter som avslutas med kvällsfika 

 

22.30    God natt!  

 

Tisdag  
 

07.30                Frukost 

 

08.15                Lägeraktiviteter 

  

09.45                Förmiddagsfika 

 

10.15                Lägeraktiviteter 

 

11.45                Lunch 

 

12.30                Lägeraktiviteter 

 

14.00                Mellanmål 

 

14.30                Lägeraktiviteter 

 

16.00                Städning av rummet. Återlämning av nycklar.  

   Kvällsmat serveras från klockan 16.15. 

 

17.00                Avslutning med glass och diplomutdelning. Anhöriga är välkomna! 

 



ATT TA MED 

 

Kläder för inom- och utomhusbruk 

Regnkläder, gummistövlar 

Bra skor för skog och mark 

Badkläder, handduk 

Hygienartiklar 

Solkräm 

Täcke, kudde, sängkläder  

Ryggsäck 

Vattenflaska 

Anteckningsblock och penna 

 



  

 

 

 



ANMÄLAN TILL SOMMARLÄGER  

vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum  

 
När vi mottagit denna anmälningsblankett per post och registrerat din betalning på vårt bankgiro är 

anmälan komplett.  

Anmälan och betalning ska ha inkommit till oss senast den 31 maj.  

 

Betalning (450 kr) sker till vårt bankgiro 935-2634. 

Märk betalningen med deltagarens namn och vilket läger du vill anmäla dig till.  

 
Läger för grundskolans elever (för dig som ska börja årskurs 8, 9 eller gymnasiet): 

 

Jag vill anmäla mig till:   Lantbruksläger 

   Naturturismläger 

   Hundläger 

   Skogsbruksläger  

   Mekanikerläger 

   
Läger för elever i den anpassade grundskolan (som ska börja årskurs 8, 9 eller anpassad 

gymnasieskola): 
 

Jag vill anmäla mig till:   Skog, Mark och Djur 

 
Jag har betalat in lägeravgiften á 450 kr  _____________ (datum). 

 
Lägerdeltagarens namn:________________________________________________________ 

 

Gatuadress:__________________________________________________________________ 

 

Postnummer och Postort:_______________________________________________________ 

 

Telefonnummer (till deltagaren):_________________________________________________ 

 

Födelsedatum: _______________________________________________________________ 

 

Målsmans namn och tel.nr / mobil:_______________________________________________ 

 

Målsmans namn och tel.nr / mobil:_______________________________________________ 

 

Skriv tydligt, det är till nedanstående e-postadressen som vi kommer sända information om 

lägret. (Det är även till denna adress vi skickar en bekräftelse på anmälan i början av juni).  

 

E-postadress till målsman:______________________________________________________ 

 

E-postadress till målsman:______________________________________________________ 



Önskar dela rum med:______________________________________ 

(finns dubbelrum – ej rum för tre eller fler)  

 

 

Särskilt som vi bör veta om allergier, övrigt:_____________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
Fortsätt gärna på baksidan! 

 

Antal anhöriga som medverkar vid lägeravslutningen:______stycken. 

(Vi bjuder på glass och kaffe/saft). 

 

 

Målsmans underskrift: ______________________________________ 

      Ort, datum och namnunderskrift  

           

 

 

För dig som anmält dig till hundlägret: 

 

Hundens namn:___________________ Ålder:___________________ 

 

Hundens ras:_____________________ Hane/Tik:________________ 

 

Observera att din hund måste vara vaccinerad. Kontakta din veterinär 

om du är osäker på din hunds vaccinationsskydd.  

Ta med hundens vaccinationsintyg till lägret! 

 

Skickas tillsammans med ”samtycke om användning av bild” till: 

 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum 

att: Malin Thestrup  

Stora Segerstad 

333 76 REFTELE  



 

SAMTYCKE OM ANVÄNDNING AV BILD  
 
Jag samtycker till att mina/mitt barns personuppgifter i form av bilder, även rörliga 
bilder, som tas på mig under Stora Segerstad Naturbrukscentrums naturbruksläger får 
användas för publicering i Stora Segerstad Naturbrukscentrum kanaler: webbplats, 
sociala medier samt tryckt material (informationsblad och prospekt).  
 
Lägrets datum:  
 
Från och med ___________(ååmmdd) till och med _______________(ååmmdd) 
 

□ Ja 

□ Nej 

□ Jag samtycker även till att mitt/mitt barns namn kan komma att publiceras tillsammans med 

bilden. 

□ Jag samtycker inte till att mitt/mitt barns namn kan komma att publiceras tillsammans med 

bilden. 

 

Den avbildades namn: 
 

Telefon-/mobilnummer: 
     

E-post: 
     

Ort och datum 
  

Namnteckning 
   

Vårdnadshavares underskrift 
(för personer under 18 år)  

 
Samtycket gäller tillsvidare men du kan när som helst återkalla samtycket. Vid återkallande av 

samtycke kontaktar du oss via vår funktionsbrevlåda: stora.segerstad.naturbrukscentrum@rjl.se 

eller på telefon: 010- 244 26 10.  

 

 

För kontakt med dataskyddsombud maila juridik@rjl.se. 
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