Brønnøy kommune har gleden av å invitere til
sommerskole for alle barn i Brønnøy.
Alle elever fra 2. klasse i Brønnøyskolen kan delta.
Tilbudet er gratis.
Les mer om tilbudene og påmelding på de
respektive tilbyderes nettsider.

Fotballskole
BIL Fotballgruppen arrangerer TINE fotballskole både i uke 25 og i
uke 32.
Les mer og meld deg på her:
https://bilfotball.no/aktiviteter/bli-med-pa-bils-fotballskole/

Bli med på en av Norges beste sommerskoler – stappfull av
forskeropplevelser barna sent vil glemme.
Hva er Forskerfabrikkens Sommerlab?
Sommerlab er en mystisk, kreativ og lærerik forskeruke for de som
skal begynne i 5.-7. klasse til høsten. Arrangeres både i uke 31 og 32.
https://www.forskerfabrikken.no/pamelding/sommerskole/

Friluftscamp
ungdom
Friluftscampfor
ungdom
Sommeren
2021
Uke
27 i Brønnøy

Friluftscamp for ungdom i Trollfjell
Et gratis tilbud i uke 27 for ungdom i alderen 12-17 år.
I tillegg arrangerer vi vår tradisjonelle friluftsskole for barn i uke 25
(egenandel 400 kr). Påmelding for begge starter 21. mai kl. 12.00.
Påmelding starter 21.mai kl. 12.00: Påmelding slik:
Gå inn på Deltager.no og søk på Trollfjell. Da kommer friluftscampen
opp, og registrering skjer der. Begrenset antall plasser.

Uke 27 i Brønnøy

Friluftscamp i Trollfjell
Et tilbud for ungdom i alderen 13-17 år.

Påmelding starter 21.mai kl. 12.00
Gå inn på Deltager.no og søk på Trollfjell. Da kommer friluftscampen opp, og registrering skjer der. NB! Førstemann til mølla. Begrenset antall plasser.

Aktiviteter
På friluftscampen (man-ons) vil det være tre aktivitetsfylte dager med coasteering, supbrett, livredning, fjelltur m.m

Hvor
I Brønnøy. Lokalisasjon bestemmes senere.
Spørsmål? Kontakt Trollfjell friluftsråd. www.trollfjellfriluftsrad.no

KULTURSKOLEN
I BRØNNØY

Lær å programmere med LEGO på Newton Brønnøy i uke 25
Hos oss får du muligheten til å bygge LEGO-roboter, kanskje finne
opp ting, fikse ting, kode, programmere, feilsøke, lage ditt eget design og bygge et ferdig produkt.
Påmelding:https://www.bronnoy.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/sommerskole/
Kulturskolen i Brønnøy arrangerer:
sommerskole i musikk uke 25 for elever i 2. 6 klasse.
sommerskole i kor for elever fra 7.-10 klasse i uke 33.
sommerkunstskole for 2.6 klasse i uke 25.
sommerkunstskole for 7-10. klasse i uke 33
Påmelding: http://www.kulturskolenibronnoy.no/sommerskole_2021.php
DNT Sør-Helgeland
Aktiviteter gjennom hele sommeren for barn/unge fra 12 år:
Fra 25. mai til 13. august. Mange utflukter og overnatttingsturer i
flott natur til land og til vanns. Les mer om våre aktiviteter og meld
deg på her: sor.helgeland@dnt.no

Brønnøy
Sjøsportsklubb

Tilbud sjøsportaktivitet sommer 2021 for ungdom 5. – 10. trinn.
Målgruppe: 5.-10.trinn elever fra henholdsvis Brønnøy og Sømna
kommune. Mål med opplegget: sosialt, glede ved ferdsel i og ved sjø,
opplæring i sikkerhet (egenredning og kameratredning) og sporløs
ferdsel. Les mer og meld på her:
https://www.facebook.com/groups/141819469209279/events

