
Sökande:        
       Efternamn                                                                Förnamn

      

      
   
   

   
 

Adress		 	 	 	 	 Personnummer	(6	siffror)

Postnummer och ort               

Skola och klass
     Målsman:

Postnummer och ort               Tel.nr

Efternamn                                                     Förnamn

Adress		 	 	 	 	 Personnummer	(6	siffror)

E-postadress

Har Ert barn tidigare deltagit i denna verksamhet? Ja   Nej 
Har Ert barn tidigare sökt denna verksamhet?  Ja   Nej 
Finns syskon som söker kollo i år?    Ja   Nej 

Namn på sökande syskon:  

Önskar vistelse på: Klacka period 1: lördag 16 juni - onsdag 27 juni __ :a hand
                                          Klacka period 2: lördag 30 juni - onsdag 11 juli __ :a hand   
                                          Klacka period 3: söndag 15 juli -  torsdag 26 juli __ :a hand

Hushållets sammanlagda årsinkomst (se kollofolder ”Avgiften”), kryssa:

 -80.000:-           -140.000:-             -200.000:-         -260.000:-
 -100.000:-           -160.000:- -220.000:-         -280.000:-
  -120.000:-           -180.000:- -240.000:-          280.001:- och uppåt
 
  Vid utebliven uppgift debiteras högsta avgift 1.550:-.

Kollo T-shirt finns att köpa på kollo (50kr).	Ringa	in	storlek	(ej	bindande)
 
     160  S  M  L  XL

(Ange prioritet 1:a, 
2:a,	3:e)

ansökan till kollo på klacka 2018
OBS! TEXTA NOGGRANT!

      Kontakt: Kfum Örebro                                 E-Post:    Webbsida   Telefon
                        Lertagsgatan 2               kfum@kfumorebro.org  www.kfumorebro.se  019-6110498
                        703 47 Örebro



Övrig information
Vid behov, beskriv kortfattat. Det underlättar vid uttagning samt placering i önskad period/grupp.

Önskar gärna åka på samma period som 

Äter själv  Ja           Nej 

Hjälpmedel att förflytta sig                    Ja           Nej 

Kan duscha/gå på toa själv                    Ja           Nej 

Kan/får gå ut själv utan tillsyn                    Ja           Nej 

Har personlig assistent/ledsagare i skolan Ja           Nej 

Övrigt:

Välkommen med er ansökan!

Ansökan skickas SENAST 3 mars till:

för sökande i Örebro kommun
                        KFUM Örebro/ kollo  

Lertagsgatan 2
703 47 Örebro

Beslut om plats för sökande skrivna 
i Örebro kommun tas av KFUM Örebro

för sökande från annan kommun
Ansökan skickas/lämnas till 

LSS-handläggare i kommun där 
sökande är skriven.

Beslut om plats för sökande skrivna i 
annan kommun tas av LSS-handläggare 

i respektive kommun.

Besked om plats lämnas senast i v.16 av KFUM Örebro. Då får ni även en blankett för att 
lämna upplysningar om Ert barns dagliga rutiner, intressen, ev. medicin m.m.

Målsmans underskrift:

Går i grundsärskola   träningsskola

O.B.S!
Vart söker du i från?


