
Kronobergs län 

Läger inom Barn- och ungdomshabiliteringen 

Tonårsläger  

Barn- och ungdomshabiliteringen anordnar en lägervistelse med tre övernattningar på Fridafors 

Fritidscenter som ligger på gränsen till Blekinge. Deltagare är tonåringar i åldrarna 13-18 år. 

Alla har någon form av funktionsnedsättning, men man ska helst inte vara i behov av assistent för 

att kunna vara med. Lägret arrangeras av Barn- och ungdomshabiliteringen i samarbete med 

Fridafors fritidscenter. 

 

Man får vara med vid högst två tillfällen. Finns det plats görs undantag för en tredje gång. 

Meningen är att det ska vara ett ”prova på-läger” och att det förhoppningsvis ska ge mersmak för 

större läger av andra arrangörer i framtiden. 

Övriga i Kronobergs län 

Fridafors fritidscenter 

Fiskeläger, Fotbollsläger, Kill- och tjejläger, Sommarläger, Äventyrsläger  

Fridafors fritidscenter  

Sommarläger på Annevik, OMS-fritid i Växjö  

OMS fritid, Växjö  

Övriga landet 

Sommarsol - Rehab och rekreation 

Sommarsol 

Familjeläger i Grövelsjöfjällen  

För barn och ungdomar med Downs syndrom 

 

Svenska Downföreningen/läger 

Frykcenter 

Rehabilitering för personer med neurologisk funktionsnedsättning Idrott/Fritid  

 

Frykcenter 

http://www.fridafors-fritidscenter.se/
http://www.vaxjo.se/-/Lattlast/Program-och-utstallningar/OMS-fritid-/
http://www.sommarsol.se/
http://www.svenskadownforeningen.se/om-foreningen/aktiviteter/lager/
http://www.frykcenter.org/


Föreningen Furuboda  

 

Rekreations- och rehabiliteringscenter med sommarkurser och läger 

Furuboda 

Smålands HIF 

 

Prova på handikappidrott  

Seglarläger, idrottsläger, prova på-läger 

Smålands HIF - läger 

 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - sommarläger 

För barn och deras familjer 

Hjärnkraft 

Hällevikslägret - Blekinge HIF  

Sommarläger i Hällevik och Vinterläger 

 

Blekinge HIF 

Högalids folkhögskola, sommarkurser för äldre ungdomar 

Sommarkurser för ungdomar över 18 år med lindrig utvecklingsstörning 

Högalid  

Kasper kollo 

För barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 

Kasper kollo  

 

Marsbäcken, Västervik 

Naturläger  

 

Marsbäcken 

Passalen 

http://www.furuboda.se/
http://www.handikappidrott.se/Distrikt/Smaland/Omforbundet/Lager/
http://www.hjarnkraft.nu/
http://www.handikappidrott.se/Distrikt/Blekinge/Lager/
http://www.hogalid.nu/
http://www.kasperkollo.se/
http://www.marsbacken.com/


Seglarläger i Göteborg 

 

Passalen 

 

PHV- Pingstförsamlingarnas handikappverksamhet 

PHV 

RBU 

Barn- och Ungdomsläger 

Fritids- och lägergård i Mättinge  

 

Mättinge 

Rekryteringsgruppen  

Läger för barn, ungdomar och vuxna med rörelsehinder 

 

Rekryteringsgruppen 

 

Riksförbundet Attention 

 

Sommarläger för vuxna med funktionsnedsättningar 

 

Attention  

FUB - Skåne 

Läger för alla åldrar  

 

FUB - Stenestad 

RTP-fritid 

Anpassade läger och utbildningar 

RTP 

Skota hem- Segling utan gränser 

Seglingsläger för personer med funktionsnedsättning 

Skota hem 

http://passalen.se/
http://www.phv.pingst.se/phv/extern/lankar.htm
http://mattinge.valjeviken.se/
http://www.rekryteringsgruppen.se/
http://attention-riks.se/
http://www.fubstenestad.se/
http://www.rtp.se/
http://www.skotahem.se/


Sommarkollo i Småland, Leva plus AB 

För barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

Sommarkollo i Småland 

Lägerverksamhet i Blekinge  

För barn och ungdomar i behov av särskilt stöd 

Arrangör: Karlskrona kommun 

 

Karlskrona kommun 

SRF- Synskadades riksförbunds lägerverksamhet 

Läger för personer med synskada 

 

SRF 

Svenska Epilepsiförbundet 

Läger för epileptiker 

Epilepsiförbundet 

FUB - Tallkrogen, kurs- och rekreationsgård 

För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 

Tallkrogen 

 

Totalskidskolan, Åre 

Totalskidskolan 

Tuskulum - Eskil Johanssons AB 

Läger för barn och ungdomar med Aspergers syndrom och ADHD 

Tuskulum 

Valjeviken- sommarkurser och aktiviteter 

Kurser, läger och rekreation för personer med funktionsnedsättning 

http://www.leva.se/kollo/info.htm
http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Funktionshinder/Aktiviteter/
http://www.srf.nu/
http://www.epilepsi.se/
http://www.tallkrogen-fub.se/
http://www.totalskidskolan.z.se/
http://www.tuskulum.se/


Valjeviken 

 

Vintersol 

Aktiv rehabilitering i varmt klimat 

Vintersol 

Ågrenska center 

Diagnosinriktade vistelser för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar 

Ågrenska 

Ädelfors folkhögskola 

Sommarkurser för ungdomar 16 år och äldre med funktionsnedsättning 

Ädelfors sommarkurser 

 

http://www.valjeviken.se/
http://www.vintersol.com/
http://www.agrenska.se/
http://www.adelfors.nu/kurser/sommarkurser/foer-funktionsnedsatta.aspx

