
HVA ER INSPIRE CAMP
Inspire Camp er et åpent aktivitetstilbud som 
driftes når skolen har ferie. Samlingene går over 
en tidsbegrenset periode. Det er gratis å delta på 
Inspire Camp, og det er åpent for gutter og jenter i 
barneskolealder. Det kreves ingen forkunnskaper 
eller utstyr for å delta. 

Aktivitetene er tilpasset målgruppen, og det er   
fokus på deltakelse, mestring og glede fremfor 

prestasjoner. Gjennom leken utvikler barn og 
unge sine sosiale og fysiske ferdigheter, og de 
opparbeider mestringsfølelse og selvtillit. Barn 
og unge har behov for å bli sett, hørt og føle 
tilhørighet på en trygg arena. Inspire Camp tilbyr 
dette, og sammen skaper vi ferier med gode opp-
levelser gjennom lek, trivsel og fysisk aktivitet. 

Inspire Camp inkluderer: 
- Aktivitet i skolens ferieperioder
- Trygge, engasjerte og kreative aktivitetsledere
- Tilpasset leke- og aktivitetsutstyr 
- Egnet arena for aktiviteten

Inspire Camp
Nå er det ferie og tid for Inspire Camp! Drive for life er stolte og glade for å kunne tilby et gratis ferie-
tilbud for barn og unge. Sammen fyller vi dagene med morsomme og kreative sprell. Inspire Camp er 
en trygg arena som legger til rette for at alle barn og unge skal få oppleve mestring, bli inkludert i et 
godt lag, utfolde seg i fysisk aktivitet og ha det morsomt. 

BLI MED PÅ INSPIRE CAMP! 



ORGANISERING
Inspire Camp ved Os skole ledes av en energisk og trygg voksen aktivitetsleder. Barna får delta på 
kreative, samlende og morsomme lekbetonte aktiviteter. Campen tilbyr aktivitet hver tirsdag og torsdag 
fra klokka 16.00 til 18.00 i ukene 26, 27 og 28. Oppstart er tirsdag 29.06.21. Oppmøtested er Os skole. 
Påmelding er ikke nødvendig, man møter bare opp.

Håper mange barn har lyst til å være med å ha det moro med Inspire Camp.

Spørsmål henvendes til:

Kristin Børseth
kristin@drivenorge.no
Tlf 413 18 524

drivenorge.no


