Tips på aktiviteter på höstlovet.
Några tips på aktiviteter v. 44. Det vill säga när det är höst-/läslov. Aktiviteterna är gratis.
Anmälan görs till respektive arrangör. Tänk på att vissa av aktiviteterna har ett begränsat antal
platser.
Biblioteket
Låna, Läs, Pyssla!
Bibliotekarierna hjälper dig att hitta mysruskighöstläsning! Vi bjuder alla barn på höstens
barnbokskatalogfullproppad med boktips. Pysselbordet står uppdukat hela veckan!
Koda ditt eget datorspel
En tredagarskurs på Bollebygds bibliotek med Hemkodat för barn i åldern 8-12 år.
Tisdag 2 november - torsdag 4 november kl. 10-12.
Kursen är helt gratis, men begränsat antal platser och lånedatorer, så anmäl dig redan idag!
Meddela om du behöver låna en dator.
Anmälan: biblioteket@bollebygd.se alt tfn. 0734-64 72 27
Spöksagostunder
Fredagen den 5 oktober kl. 10.00-10.30 för barn från 3 år och kl. 11.30-12.00 för barn från 8 år.
Begränsat antal platser först till kvarn. Kostnadsfritt.
Ungdomsgården
Måndag: Anmäl dig till Biljardturnering och var med och tävla om fina priser.
Onsdag: Sjuornas afton, en kväll som är tillägnad enbart våra sjuor. Vi bjuder på lite tilltugg och
de 50 första besökarna har möjlighet att vinna fina priser!
Fredag: Dags för årets läskigaste fest med Halloween-tema. Pris för bästa halloween-oufit utlovas!
Välkommen! Följ oss på Instagram och Facebook för mer information.
Studieförbundet Vuxenskolan
Höstlovskul. Nu erbjuder vi barn och ungdomar i Bollebygd ett inspirerande höstlov och kreativt
lov. Aktiviteterna är gratis och det finns ett begränsat antal platser. Vi kommer att vara i
Studieförbundet Vuxenskolans nya lokaler på Kungsbackavägen 7 (fd. Vägkorset). Anmälan via
mail: lilie.drugge@sv.se alt. telefon 033-28 55 31
Måndag den 1 november
Skapa fina armband och halsband. Det finns massor av fina pärlor, band och glitter att välja
mellan. Smyckeverkstad kl. 10-12, från årskurs 2
Tisdagen den 2 november
Vi skapar film ihop med urklipp från dina målade bilder. Vi filmar med mobilen och gratisappen
"Stop motion studio" Se hur dina bilder får liv! Ta gärna med egen telefon eller platta.
Stop Motion kl. 9-11, årskurs 2-3
Stop Motion kl. 13-15, årskurs 4-5

Onsdagen den 3 november. Skapa i lera kl. 9-11 samt kl. 13-15 för årskurs 6-9. Vi skapar i lera
individuellt och i grupp. Vi undersöker hur man uttrycker känslor i lera.
Torsdagen 4 november. Skapa i lera kl. 9-11 samt kl. 13-15 för årskurs 4-5. Vi skapar i lera
individuellt och i grupp. Vi undersöker hur man uttrycker känslor i lera och gör fina gubbar
HK Bollebygd
Lovhandboll i sporthallen måndag till fredag vecka 44.
Årskurs 0-1 10.15-11.00
Årskurs 2-3 11.00-12.00
Årskurs 4-5 12.00-13.00
För mer information kontakta HK Bollebygd på: hkbollebygd@gmail.com
Hestrafors IF
Höstlovskul på Bollevi för årskurs 4-6Preliminärt program:
Avgång Bollebygdskolan Busshållplats kl. 08.40
Avgång Erikstorps Busshållplats kl. 08.50
Genomgång av aktiviteter samt frukost kl. 09.00 (vänligen meddela ev. allergier)
Ballong-VM (Utslagsturnering) samt pingis & spel finns tillgängligt kl. 09.45
Lunch (vänligen meddela ev. allergier) kl. 11.45 fri aktivitet därefter.
Brännboll/Fotboll diverse lekar på Bollevi kl. 12.45 (ta med kläder efter väder)
Mellanmål & utvärdering av dagen kl. 15.00
Hemfärd kl. 15.30 (Erikstorp ca. kl. 15.00 och Bollebygdskolan ca. kl. 15.50)
Aktiviteten är avgiftsfri och anmälan sker till: hestraforsif@telia.com
Vänligen meddela eventuella allergier samt namn på deltagare och vårdnadshavares namn och
telefonnummer. ***Vänligen meddela eventuellt samtycke till publicering av bilder på sociala
medier i samband med anmälan***
Kodjakten
Kodjakten är en spännande skattjakt i Boråsregionen där du letar efter gömda skyltar med koder.
Kodjakten är helt gratis. Kodjakten är ett spel finansierat av Boråsregionen i samverkan med
Ulricehamns Kommun, Vårgårda Kommun, Marks Kommun, Svenljunga Kommun, Herrljunga
Kommun, Bollebygds Kommun, Tranemo Kommun och Borås Stad
Mer information finns på: kodjakten.nu
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