
 

PÅMELDING TIL MESTRINGVENTILEN 2020 T1 

Navn (deltaker):  

Født:  

Kjønn:  

Adresse:  

Postnr/sted:  

Telefon og epostadresse:  

 

Velg hvilken leir deltakeren skal meldes på ved å sette kryss 

 17-19 januar  7-9 februar  13-15 mars  17-19 april  

 8-10 mai  5-7 juni  28-30 august  18-20 september  

 23-25 oktober               13-15 november  4-6 desember          

 

Foresatte/kontaktperson (som kan kontaktes under oppholdet): 

Navn (foresatt):  

Telefon og epostadresse: NB!  

Foresattes epostadresse  

 

      Barnevern       Bufetat:                                Evt. Annen instans: 

Kontaktperson:    

PID/BIRK    

Adresse:    

Postnr/Sted:    

Telefon:     

Epostadresse: NB    

Organisasjonsnr:    

VIKTIG: Husk å føre på PID/BIRK og Organisasjonsnr. 

 

Faktura sendes (sett kryss):  Foresatte  BV/Bufetat/annen instans  Friplass  

Barnet kan ikke avbildes til bruk på sosiale medier (bilder, film i markedsføring, etc) (sett kryss)  

Vi samtykker til at kontaktopplysninger kan oppbevares for statistikk og oppfølging ut over 1 år  

 

Dersom en ungdom forlater leir, anser vi dette som at leiren er avsluttet. Foresatte vil bli kontaktet. 

Dersom en ungdom gjør skade på inventar eller annet under et leiropphold, kan det komme krav om 

økonomisk erstatning. Dette vil bli kommunisert til foresatte. 

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende og må betales i sin helhet dersom plassen ikke 

er avbestilt 3 virkedager før respektiv helg. Vi sender hilsen på epost etter hver deltakelse til 

foresatte og fakturamottaker og evt kontaktperson annen instans – husk å oppgi epostadresse! 

 

Påmelding sendes til: 

Ventilene  Tlf: 51 20 86 66   Mail til. ventilene@bymisjonen.net 

mailto:ventilene@bymisjonen.net


 

Informasjon om MestringsVentilen  

MestringsVentilen har base på Viste Strandhotell i Randaberg i Rogaland og er et helgeopphold for 
ungdom i alderen 13 – 18 år. Helgene er spesielt tilrettelagt for barn som er pårørende (for eksempel 
som har foreldre som er rusmisbrukere, psykisk syke, voldelige, kronisk fysisk syke eller lignende) og 
har fokus på ventilert/tilpasset omsorg ut fra hva den enkelte ungdom har mulighet og ønske om å ta 
imot. I tillegg legger vi stor vekt på mestring gjennom aktiviteter og samtaler. Ungdommene får nye 
venner som forstår uten at de må forklare, og vi er tilgjengelige for rettledning i forhold til sosiale 
koder og lignende.  

Se mer om oss på www.kirkensbymisjon.no/ventilene eller lik oss på www.facebook.com/ventilene.  

Helgen  
Leirene starter med ankomst Randaberg kl17.30 og vi er behjelpelig med å hente på flyplass, 
togstasjon/busstasjon og fergekai slik at vi rekker til Randaberg til kl17.30. Det er mulig å møte opp 
på Jernbanen kl17.00. Foresatte og andre kan også levere direkte på Viste Strandhotell fra og med 
kl17.30. Husk å gi oss beskjed hvor og når ungdommen skal hentes senest i løpet av dagen før 
leirstart. Leiren avsluttes slik at vi ankommer Stavanger kl15.45 og det er viktig at vi vet på 
ankomstdag hvilken transport og klokkeslett ungdommen skal reise igjen på avreisedagen.  

I løpet av en helg vil vi kose oss med aktiviteter på Viste, men også i Stavanger/Sandnes osv. 
Lørdagene vil vi som regel gjennomføre en større aktivitet som f.eks. gokart, fjellklatring, 
laserskyting, ribbkjøring, Kongeparken osv. 

Hva tar de med og ikke  
Ungdommene får det de trenger av mat og drikke, og på lørdag koser vi oss med en brus og litt 
godteri. Blir det veldig godt og varmt blir det gjerne en is og. Det er ikke nødvendig å ha med egne 
lommepenger, men dersom de har med penger er dette på eget ansvar. Ungdommer som røyker 
/snuser må ha med dette hjemmefra da vi ikke kan hjelpe med anskaffelse i løpet av helgen. Røyking 
foregår kun på anvist sted.  

Ta med sengetøy (laken, dynetrekk og putetrekk) eller sovepose, laken og putetrekk. Ta med 
toalettsaker, evt medisiner, klær for ute og innebruk, håndkle og badetøy (trenger ikke bli bading, 
men kjekt å ha om vi skulle finne på å hoppe i sjøen, kjøre tube/vannski eller gå i svømmehall). Det er 
ikke nødvendig å ta med fiskeutstyr, redningsvest, pc eller spillkonsoll. Verdigjenstander medbringes 
på eget ansvar! 

Informasjon om deltaker  
Det er viktig at vi er informert om allergier, medisiner vi skal dele ut eller annen viktig informasjon 
om deltaker eller hans/hennes situasjon.  

Vegbeskrivelse  
Adressen vår er Viste Strandhotell, Visteveien 47, 4071 Randaberg. Ta kontakt med Elisabeth 
Nordhus Lied på 913 58 988 på ankomstdagen om noe skulle være uklart.  

 


