
Hej igen!  

 
Nu börjar det närma sig aktivitetstart och vi vill börja 
informera er om vad som kommer att hända under våren 
2016. Vi är alltså ett UF företag som heter Glada Hatten. I 
årskurs 2 på gymnasiet får vi under ett år lära oss starta, 
driva och avveckla ett företag med en egen affärsidé.  
 
Glada Hattens affärsidé innebär att anordna aktiviteter 
för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Vi vill erbjuda barn och 
ungdomar med funktionsnedsättningar möjligheten att få skapa en gemenskap 
tillsammans med personer som har samma livssituation. Vårt största mål är att få 
barnen att inse att de är bra precis som dem är.   
 
Aktiviteterna kommer att anordnas på söndagar för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar i åldrarna 6-14 år. Här nedan har du aktivitetstillfällena:  
 

ABB Hallen, lekar 14/2 
 
Utedag Pulka och Grill 21/2 
(Vid brist på snö, lekar ute) 
 
ABB Hallen, Lek och Bus 6/3 
 
Friidrott, Westinghouse Arena 20/3 
 
Gymnastik, Bellevue VGF hallen 10/4 
 
Bowling, Bellevue 17/4 
 
Disco, ABB Hallen 24/4  
 
Sammanlagt kommer vi att ha 7 aktiviteter och för att delta köper du antingen ett 
paketpris på 450kr där alla 7 aktiviteter ingår eller så har vi anordnat så att du har 
möjligheten att köpa varje aktivitet styckvis för priset 100kr.  
 
Känner ni att era barn skulle vilja delta på aktiviteterna/aktiviteten är det bara att 
lämna en intresseanmälan på vår hemsida http://gladahatten.weebly.com/ eller 
kontakta oss på någon av nedanstående kontaktuppgifter. För att få delta på 
aktiviteterna måste man ha anmält sig och betalat då vi vill ha lite information om 
barnet så vi kan anpassa vårt sätt att kommunicera med barnet under aktiviteterna.  
 
Har ni eventuella frågor så är det bara att höra av er till oss.  
Vi ser framemot en rolig vår tillsammans med er!  
 
 
 

http://gladahatten.weebly.com/


Med vänliga hälsningar 
Glada Hatten  
”Jag är bra precis som jag” 
 
Länk till vår Facebook-sida 
https://www.facebook.com/Glada-Hatten-
169183980090799/?ref=aymt_homepage_panel  
 
Kontaktuppgifter:  
Louise Kvarforth: 072-5503055  
Sofie Jonsson: 072-5768460 
 
E-post: gladahattenuf@gmail.com 
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