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S O M M E R F E R I E A K T I V I T E T E R   2 0 2 0 

Vestby kommune ved resultatområde Helse og Livsmestring, Ung Arena Vestby tilbyr gratis sommerferieaktiviteter 

til alle Vestby kommunes ungdommer (fra og med 8. trinn høsten 2020 og opp til 18 år)! 

Aktivitetene gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernråd og deltakere som får bekreftet plass vil motta ytterligere 

informasjon om forberedelse og gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. 

 

Ung Arena Vestby 

 Aktivitet nr. 1: Tusenfryd 
Dato: torsdag 2. juli  

Avreise fra Grevlingen kl. 10:00 og fra Vestby stasjon kl. 10:20.  

Ankomst: Vestby stasjon kl. 18:30 og Grevlingen kl. 18:50. 

Utstyr: ha på «klær etter vær» og gode sko 

Lunsj: husk matpakke og drikke 

Påmeldingsfrist: torsdag 25. juni  

 Aktivitet nr. 2: Tegnekurs 
Dato: mandag 6. juli 

Oppmøte: Kulturskolen i Vestby kl. 10:00. Vi avslutter ca. kl. 16:00. 

Utstyr: du trenger ikke ta med deg noen ting. 

Lunsj: ta med mat og drikke. Du må gjerne ta med det litt godteri eller 
lignende, bare husk at du ikke kan dele med noen med hensyn til smittevern 
(unntak er godteri som er pakket enkeltvis i papir). 

Påmeldingsfrist: mandag 29. juni  

 

 Aktivitet nr. 3: Kano-/kajakktur (væravhengig: Son/Vansjø) 
Dato: torsdag 9. juli 

Avreise fra Vestby stasjon kl. 10:00 og fra Grevlingen kl. 10:20  

Ankomst: Grevlingen kl. 18:00 og Vestby stasjon kl. 18:20 

Utstyr: ha på «klær etter vær» og gode sko 

Lunsj: husk å ta med mat og drikke 

Påmeldingsfrist: torsdag 2. juli  

 

 Aktivitet nr. 4: Klatring på grensen (Halden) 
Dato: mandag 13. juli 

Avreise fra Vestby stasjon kl. 10:00 og fra Grevlingen kl. 10:20 

Ankomst: Grevlingen kl. 17:00 og Vestby stasjon kl. 17:20 

Utstyr: gode klær og sko 

Lunsj: husk å ta med mat og drikke 

Påmeldingsfrist: mandag 6. juli 

 

 
 Aktivitet nr. 5: Båttur til Bile 

Dato: torsdag 16. juli 

Avreise fra Vestby stasjon kl. 10:00 og fra Grevlingen kl. 10:20 

Ankomst: Grevlingen kl. 18:00 og Vestby stasjon kl. 18:20 

Utstyr: ha på «klær etter vær», gode sko, ta med badetøy og eventuelt 
utstyr du ønsker å benytte til aktiviteter i løpet av dagen. 

Lunsj: husk å ta med mat og drikke 

Påmeldingsfrist: torsdag 9. juli  

 

 Aktivitet nr. 6: Kano-/kajakktur (væravhengig: Son/Vansjø) 
Dato: mandag 3. august 

Avreise fra Vestby stasjon kl. 10:00 og fra Grevlingen kl. 10:20  

Ankomst: Grevlingen kl. 18:00 og Vestby stasjon kl. 18:20 

Utstyr: ha på «klær etter vær» og gode sko 

Lunsj: husk å ta med mat og drikke 

Påmeldingsfrist: mandag 27. juli  

 

 Aktivitet nr. 7: togtur til Oslo med besøk på Oslo Street 
Food 

Dato: torsdag 6. august 

Avreise fra Sonsveien kl. 11:40 og fra Vestby stasjon kl. 11:45 

Ankomst: Vestby stasjon kl. 19:20 og Sonsveien kl. 19:24 

Utstyr: ha på «klær etter vær» og gode sko 

Lunsj: husk å ta med mat og drikke 

Påmeldingsfrist: torsdag 30. juli  

 

 

 

 Aktivitet nr. 8: Båttur til Bile 
Dato: mandag 10. august 

Avreise fra Vestby stasjon kl. 10:00 og fra Grevlingen kl. 10:20 

Ankomst: Grevlingen kl. 18:00 og Vestby stasjon kl. 18:20 

Utstyr: ha på «klær etter vær», gode sko, ta med badetøy og eventuelt utstyr 
du ønsker å benytte til aktiviteter i løpet av dagen. 

Lunsj: husk å ta med mat og drikke 

Påmeldingsfrist: mandag 3. august 

Viktig! Slik melder du deg på ferieaktivitetene:  

- Aktivitet 1-4: du sender melding til Isabelle Simble (tlf. 908 86 399) og 

- Aktivitet 5-8: du sender melding til Ingrid Fischer (tlf. 979 61 107) og oppgir følgende informasjon:  

 fullt navn 

 skole og klasse 

 ditt telefonnummer 
 nummer på ønsket aktivitet 
 fullt navn og telefonnummer til foresatt.  

Du mottar en melding som bekreftelse på mottatt påmelding.  

Etter passert påmeldingsfrist får du tilbakemelding på om du har fått plass. Om du har fått plass vil du 
motta ytterlige informasjon om aktiviteten, nødvendig klær og utstyr, samt retningslinjer for god 
smittevernhåndtering. 


