
Feriekoloni med Dyssen - Generel info + traditioner 

Lommepenge og bank 

Lommepenge skal sættes i kolonibanken, der har åbent for udlån et par gange om dagen. Alt dette for at sikre at 

ungerne ikke går bankerot efter 2 dage, og at det ikke flyder med kontanter på værelserne. Hvis jeres barn er gammel og 

ansvarlig nok til at administrere et betalingskort, så er det selvfølgelig også en mulighed. 

 

Mængden af lommepenge fastsætter I selv, men der skal være nok til at ungerne kan købe en is/sodavand i ny og næ 

samt til de 3 ture. Tæt ved alle kolonier er der mulighed for at købe is, slik, sodavand eller en souvenir til familien :o) 

 

Postmand Per! 

Hver aften efter aftensmaden kommer "Postmand Per" på besøg med breve, kort og pakker til ungerne. 

Vi ser derfor gerne, at I i løbet af ugen sender post til jeres barn. Dette er dog selvfølgelig helt op til jer selv. 

 

Sengetøj? 

Der er sengetøj (dyner, hovedpuder, lagner, dyne- + pudebetræk) til eleverne på kolonien - medbring selv håndklæder! 

 

Flåter! 

Det er fast procedure, at vi har fokus på flåter på kolonien.  

Vi informerer ungerne om det, alle tjekker sig selv + evt. hinanden dagligt og vi medbringer selvfølgelig div. flåtudstyr. 

 

Ugens program: 

Vi tager normalt på tre busture (Mandag, onsdag og fredag). De består typisk af en længere sightseeing i regionen, om 

muligt en dag i et sommerland og en ½-dagstur til en nærliggende by. Det endelige program annonceres kort inden 

afrejse. 

 

Afrejse og hjemrejse: 

Vi mødes normalt under uret på Københavns Hovedbanegård lørdag over middag, og vi siger farvel ved en af 

perronerne om eftermiddagen den efterfølgende lørdag. Præcis mødested og afgangs-/ankomsttider annonceres normalt 

i begyndelsen af juni. 
  

Hver elev melder deres ankomst til en af kolonilærerne og afleverer samtidig en konvolut med gul sygesikring (+ evt. pas 

og blå sygesikring), lommepenge og evt. tillægsbeløb til sommerland. 
 
OBS: Hvis I selv står for transporten til/fra kolonien, skal vi selvfølgelig have det at vide. Skriv til en af os i Aula. 
 

 


