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Information om sommarkurs på Önnestads folkhögskola 
Detta läger är baserat på musik i kombination med drama och dans. Kursen är för dig med 
insatsers enligt LSS.  

Sommarkursen 2020 är förlagd vecka 27 (29 juni-4 juli).  Årets tema är relationer. 

En dag på Önnestads sommarkurs innehåller gruppaktivitet kring temat på förmiddagen. 
Till exempel så kan de testa olika sketcher kring temat relationer.  

Eftermiddagen brukar mer handla om fritidsrelaterade aktiviteter som bad, rytmik, 
allsång, bild och form, kubb, boule, fotboll med mera. 

På kvällssamlingen visar grupperna upp för varandra vad de gjort under förmiddagen.  

Lägret är måndag till lördag. På torsdagen är det öppet hus, då är alla anhöriga med flera 
välkomna att hälsa på och ta del av vad som händer på sommarkursen. På fredagen är det 
disco, för de som vill vara med på det. 

Under veckan brukar de vara någon form av hemlig aktivitet eller gäst. Det är ledarna som 
står för den överraskningen. 

Personal på kursen kommer bland annat vara: 
Mattias Nybble 
Lottene Greenslade  
Gunilla Jönsson 
Louise Danell  
Carola Carlsson  
Jenny Malmberg  

Frågor 
Frågor om sommarkursen besvaras av Mattias Nybble på 0733-171914 

Frågor gällande mat, boende och avgift besvaras utav  
Önnestads folkhögskola 044-785 01 00 
 
Ansökan till sommarkursen 2020 ska vara inskickad till Önnestads folkhögskola 
senast den 27 april 

Önnestads Folkhögskola 
Byagatan 30 
SE – 291 73 Önnestad  
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Boendemöjlighet och avgifter 
Vi kommer även i år ha begränsat med utrymme och sovplatser. Men då vi vill att så 
många som möjligt ska kunna vara med erbjuder vi två olika alternativ för de som vill sova 
på skolan.  

Man kan i ansökan ange om man kan tänka sig att bo tillsammans med en kamrat. Väljer 
man detta alternativ har man företräde och om det är så att man får dela rum får man 
dessutom något lägre avgift.  

Kursavgifter 2020 

- Deltagare som bor i enkelrum 3700:- + 200:- materialkostnad 
- Deltagare som bor i delat boende 3500:- + 200:- materialkostnad 
- Deltagare som enbart deltar dagtid (sover hemma) 2700:- + 200:- materialkostnad 

Avgifterna inkluderar frukost, lunch och kvällsmat samt kvällsfika. Under dagen finns fri 
tillgång på kaffe, the, vatten och juice.  

Ledsagare och extern personal 

Ledsagare och extern personal betalar en fast avgift på 100:- om dagen för mat om man 
vill äta på skolan. Det går att få faktura på denna kostnad om den exempelvis ska gå under 
arbetsgivaren. 

Medicin och dylikt 

Personal från Kristianstads kommun, Funktionsstöd har enbart delegering för 
Kristianstad. Deltagare från andra kommuner löser sin eventuella medicinhantering själva. 
Vi hjälper till med omvårdnad/ ADL i rimlig mängd. Har man större behov bör man ha 
med en assistent. 

Läs packlistan noga och fyll i uppgifterna så utförligt som möjligt i anmälningslistan allt för 
att underlätta både för kursdeltagarna och ledarna.  

Kiosk 

På kvällen finns det möjlighet att handla läsk, popcorn, chips, godis och kvällsmacka i 
kiosken.  

På dagtid finns det möjlighet att köpa glass i matsalen.  

Ta med eget godis om ni inte vill handla i kiosken. Det finns begränsat med 
möjlighet och tid att handla på andra ställen. 

 

 



5 Kristianstads kommun | Klicka eller tryck här för att ange text. 

Packlista 

- Solskydd
- Påslakan
- Underlakan och draglakan om du behöver det
- Örngott
- Badlakan
- Liten handduk
- Tandborste och tandkräm
- Schampo och duschtvål
- För dig som bor i Kristianstads kommun och har medicin ta med den

Blå pärmen som innehåller medicinlista och signeringslista.
- Eventuell medicin

Ta gärna med en egen vattenflaska. Det kan bli varmt och soligt även detta år. 

- T-shirts
- Långärmad tröja
- Varm tröja
- Jeans
- Mysbyxor
- Shorts
- Trosor eller kalsonger
- Badkläder
- Skor
- Regnkläder
- Nåt snyggt till discot på fredagen

Fickpengar. Vi har egen kiosk varje kväll! 

Ta med eget godis och läsk om ni inte vill handla i kiosken. Det finns begränsat 
med möjlighet och tid att handla på andra ställen. 

OBS! Det kommer även att säljas kvällsmacka till självkostnadspris. 



Ansökan till Sommarkurs 2020 på Önnestads folkhögskola 

(Önnestad - Relationer) 

Namn: Personnummer: 

Adress: 

Postnummer: Postort: 

E-post: Mobiltelefon: 

Telefon: 

Grupp- eller servicebostad telefon, alternativ kontaktuppgift anhörig/kontakperson 

Jag har storlek i T-shirt. 

Behov av stöd och hjälp: 

  Jag klarar mig själv med stöd av ledarna på sommarkursen. 

 Jag klarar mig inte själv, så därför har jag med mig assistent/er.

Namn på assistent/er: 

  Min assistent sover med mig på kursen. 

BILAGA 1



  Jag vill sova på skolan. 

  Jag kan tänka mig att dela rum. 

 Jag sover hemma (åker hem efter kvällsaktiviteterna). 

Mina morgon och kvällsrutiner: 

Detta behöver jag hjälp med: 

Hjälpmedel som medtages 

 Elrullstol Manuell rullstol Rullator 

 Duschstol Lyft Annat 

Medicinsk information 

 Jag sköter mina mediciner själv (OBS! Ta med blå pärmen om du bor i Kristianstads kommun) 

  Jag har epilepsi 

  Jag är ljuskänslig (discoljus m.m.) 

Ansvarig sjuksköterska: 

Namn Telefonnummer 



Diet/specialkost för kursdeltagare: 

Diet/specialkost för ev. medföljande: 

Vattenvana 

Samtycke enligt GDPR 

Som kursdeltagare på skolan godkänner jag härmed att mina uppgifter dataregistreras för 

skolans rutinmässiga ärenden. 

Ort datum 

Sökande: 

Underskrift Namnförtydligande 



Jag vill och får vara med på bild/film på internet och i tryckt media, skriv på samtycke. 

Se bilaga 1 

 Informationshäfte om kursen med mera

 Bilaga 1 – Ansökning till sommarkurs 2020 Önnestads folkhögskola

 Bilaga 2 – Samtycke

 Bilaga 3 – Förklaring på GDPR

Eventuell faktura skickas till: 



Samtycke om användning av foto och film

Jag samtycker till att foto och film som är tagna på mig får användas både digitalt

och på papper.

_____ på Önnestadssommarkurs

samtycket gäller tillsvidare. Jag kan när som helst avbryta det.

Datum _____________________________ Ort __________________________________

Namn ______________________________ Underskrift ______________________________

Frågor? Kontakta personalen

Skapad i WidgitOnline.com av Funktionsstöd Widgitsymboler © Widgit Software 2002 - 2020

BILAGA 2



Dataskyddsförordningen (GDPR) om foto och film

Dataskyddsförordningen är en lag som är till för att skydda dina

personuppgifter.

Enligt lagen får du själv bestämma om du vill vara med på

foto och film.

Skapad i WidgitOnline.com av Stöd och service Widgitsymboler © Widgit Software 2002 - 2018

BILAGA 3



Foto och film används på daglig verksamhet eller din

arbetsplats, på boendet och i kommunikationskartor.

Foto och film används till schema, i fotoböcker och i

samtal.

När du samtycker så godkänner du att det får finnas foto

och film på dig.

Skapad i WidgitOnline.com av Stöd och service Widgitsymboler © Widgit Software 2002 - 2018



Samtycket gäller tillsvidare.

Du kan när som helst avbryta samtycket.

Samtycket godkänns på en blankett.

Skapad i WidgitOnline.com av Stöd och service Widgitsymboler © Widgit Software 2002 - 2018



Dataskyddsförordningen (GDPR) om användning av foto 
och film 

Dataskyddsförordningen är en lag som är till för att skydda dina 
personuppgifter. 

Enligt lagen får du själv bestämma om du vill vara med på foto och film. 

Foto och film används på daglig verksamhet eller din arbetsplats, på 
boendet och i kommunikationskartor. 

Foto och film används till schema, i fotoböcker och för samtal. 

När du samtycker så godkänner du att det får finnas foto och film på dig. 

Samtycket gäller tillsvidare.  

Du kan när som helst avbryta samtycket. 

Samtycket godkänns på en blankett. 

BILAGA 3



Information till personal inom Funktionsstöd om Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, ger medborgarna kontroll över sina personuppgifter och 
stärker den enskildes integritet. Lagen ställer krav på hur kommunen hanterar personuppgifter. 
Detta påverkar våra styrande dokument, våra rutiner och våra arbetssätt.  
Läs mer på: Dataskyddsförordningen 

Inom Funktionsstöd används foto och film i olika sammanhang. För den användning som gäller 
internt i verksamheten för kognitivt och kommunikativt stöd finns information på lättläst (LL)  och på 
LL med bildstöd. Blankett för samtycke finns på LL med bildstöd. Påskrivet samtycke förvaras i 
genomförandeakten.  

För samtycke vid publicering på sociala medier och webben hänvisas till kommunens samtycke 
Samtycke vid fotografering och filmning 

BILAGA 4

https://intranat.kristianstad.se/Regler-och-styrning/Regler-och-riktlinjer/personuppgifter-dataskydd/
https://intranat.kristianstad.se/globalassets/reglerstyrning/reglerriktlinjer/informationkommunikation/samtycke-fotografering_kristianstads-kommun.pdf
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För mer information 

Funktionsstöd 

Förnamn Efternamn 
Tel: Ange telefonnummer 
 
Förnamn Efternamn 
Tel: Ange telefonnummer 

Förnamn Efternamn 
Tel: Ange telefonnummer 
 
Förnamn Efternamn 
Tel: Ange telefonnummer 

 

Sommarkurs på Önnestads folkhögskola 
Dnr [Ange diarienummer] 
Antagen av [Ange organisation] 
2020-02-25 

 
 

Omsorgsförvaltningen | Funktionsstöd 
Sofie Johansson | 044-132137 

www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se 
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