
SOSIALTERAPEUTISK FORBUND INVITERER TIL 

UNG-VOKSEN SEMINAR 

9. – 12. mars 2020 på Grobunn 

Temaet i år vil være: 

VÅRT KLIMA 

 
Vi fra FRAMskolen, Vidaråsen, Solborg og Grobunn inviterer unge voksne,- med 

støttepersoner, fra hele det helsepedagogiske og sosialterapeutiske miljøet i Norge, til nok 

et nytt ung- voksen seminar , og også denne gangen på Grobunn. 
Temaet denne gangen er noe som mange unge og voksne er opptatt av i vår tid, nemlig 
KLIMA! Vi vil behandle temaet fra forskjellige sider og på forskjellige måter.  
Om ettermiddagene blir det forskjellige uteaktiviteter. På kveldene blir det underholdning. 

Tilreisende kan bo på Fokhol Gård. Påmeldingsfrist for både kurset og overnatting er 15. 

februar 2020. Det er maksimum antall deltakere 60 personer. Førstemann til mølla! 

 



Program 

 

Mandag 9. mars 

18.00                 Ankomst og kveldsmat  

19.00                Presentasjon og underholdning 

Tirsdag 10. mars 

09.30                  Frammøte.  Morgensang  

• VÅRT KLIMA  1 

11.00 til 11.30   Fruktpause 

11.30 til 13.00  Vi fortsetter i mindre grupper  

13.00 til 14.00   Middag 

14.00 – 16.00     Hvile med mulighet til å trekke seg tilbake til der en  bor 

16.00 – 18.00      Quiz  

18.00                     Kveldsmat 

19.00 – 20.30       Kveldsaktivitet / underholdning/ disko 



 

Onsdag 11. mars 

09.30                  Frammøte.  Morgensang 

• VÅRT KLIMA  2 

11.00 til 11.30   Fruktpause  

11.30 til 13.00   Vi fortsetter i grupper  

13.00 til 14.00   Middag 

14.00 – 16.00     Hvile med mulighet til å trekke seg tilbake til der du  bor 

16.00 – 18.00      Ettermiddagshappening 

18.00                     Kveldsmat 

19.00 – 20.30       Kveldsaktivitet / underholdning / OVERRASKELSE, 

 

 



Torsdag 12. mars 

09.30                      Frammøte.  Morgensang. 

• VÅRT KLIMA  3 

11.00 – 11.30        Fruktpause 

11.30                       Framvisning av gruppenes arbeid 

13.00                       Lunsj og hjemreise 

 Deltakeravgift er kr. 600,- pr person. Dette inkluderer kurset, 2x middag, 3x 
kveldsmat og 1 lunsj, pluss aktiviteter/underholdning. (Prisen er med forbehold 
om minst 50 deltakere.)  

Overnatting og frokost på Fokhol: 

Enkeltrom: kr. 500,- 2 sengsrom: kr. 385,- pr. pers.  3 sengsrom: kr. 335,- per person per natt.       
Frokost på Fokhol koster 140,- 

Overnatting på Fokhol betales med Vipps eller kort av enkeltdeltagere på Fokhol før avreise. 

Virksomhetene får tilsendt egen faktura.  

Påmelding og info. om overnatting sendes før 15. februar til post@grobunn. no  

Spørsmål rettes til Dag Balavoine, dag.balavoine@camphill.no eller mob; 99608810 
 

Hjertelig velkommen til nye og spennende dager! 

Vennlig hilsen til dere alle fra Grobunn, Vidaråsen og FRAMskolen.  
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