
KUL SOMMER består av flere unike

sommeraktiviteter for 

 barn og unge i aldersgruppen

 1. klasse til 18 år (skoleåret 21/22),

bosatt i Meløy kommune. 

Det er mulig å melde seg på flere

sommeraktiviteter ved å prioritere ønskene

sine i påmeldingsskjemaet.  Er pågangen stor

blir det loddtrekning om plassene og her vil

prioriteringslistene bli gjeldende. Dette er for å

gi flest mulig barn og ungdom mulighet til å

delta på en sommeraktivitet. Du er med andre

ord ikke sikret plass selv om du har meldt deg

på innen fristen. Påmeldingen er likevel

bindende.

 

Foresatt vil få svar på hvilken sommeraktivitet

du har fått plass på snarest etter

påmeldingsfristen er gått ut.

 

I tilfelle uhell, er det viktig at deltakerne har

egen ulykkesforsikring.

Vi ønsker at alle barn og unge, uansett

forutsetninger, skal ha mulighet for å delta. 

Vi anbefaler at barn og unge med spesielle

behov og som trenger en ekstra voksen, har en

med seg på de aktivitetene dette er mulig.

Kontakt oss gjerne for å avklare behovet for

dette.

Finn påmeldingsskjema og 
les mer om de ulike sommerskolene på
www.meloy.kommune.no/kulsommer
eller scan QR-koden

Kontakt oss
Kulturkontoret

Meløy kommune

tlf. 75 71 00 00 

kultur@meloy.kommune.no 

Velkommen til 
KUL SOMMER

 
 

Mange unike
sommeraktiviteter 

INFORMASJON

Påmeldingsfrist 7. juni 
Påmeldingen er bindende

Ved behov for friplass kontakt kulturkontoret



Tirsdag 28/6
 

Kl. 10:00-14:00

Mandag 4/7 t.o.m.
torsdag 7/7

Hopp på brettet og bli med på en
dag med skating. Dette er for
både deg som kan og for deg
som aldri har prøvd skating før.
Rull Nord kommer med full
skatepark, brett og hjelmer.

Mandag 27/6
 

Kl. 10:00-14:00

Med
Rull Nord

Hopp på brettet og bli med på en
dag med skating. Dette er for
både deg som kan og for deg som
aldri har prøvd skating før.
Rull Nord kommer med full
skatepark, brett og hjelmer.

Torsdag 14/7
 

Kl. 10:00-14:00

Bli med på RIBtur hvor vi skal se
etter seler som soler seg og ørn i
hekkeområdene. Vi skal bade og
kose oss på en strand på Mesøy. 
Oppmøte Ørnes og Vallvågen.

Torsdag 30/6
 

Kl. 11:00-15:00

Onsdag 29/6
 

Kl. 11:00-16:00

 Mandag 4/7
 

Kl. 16:45-00:30

Tirsdag 28/6
 

Kl. 10:00-14:00

 

UKE 26

UKE 26

 

Med 
Åmnes Gård

Mandag 27/6
 

Kl. 10:00-14:00

På Åmnes Gård får du besøke
mange ulike dyr, pynte hestesko,
delta på hinderløype og hoppe i
hoppeslott. Bli med på en koselig
dag på gården.
Meld deg på én av dagene.

Tirsdag 28/6
Onsdag 29/6
Torsdag 30/6

 
Kl. 09:00-16:30

UKE 26

Sommeraktiviteter 1.-3. klasse Sommeraktiviteter 4.-7. klasse Sommeraktiviteter 8. kl. til 18 år

Gårdsbesøk på Åmnes

UKE 28

Med 
Bjørklund Gård

Gårdsbesøk i Dalen
På Bjørklund Gård får du kose og
stelle med gårdens dyr, herunder
ridning og kjøring av hest. Bli med
på en koselig dag på gården.
Meld deg på én av dagene.

Tirsdag 12/7
Onsdag 13/7

 
Kl. 10:00-14:00

Sommerleiren UKE 27Endelig er tiden inne for den
årlige overnattingsleiren på
Meløy! I løpet av fire dager vil du
få delta på flere kule
friluftsaktiviteter og få mange nye
venner. Vi overnatter på Meløy
Oppvekstsenter.

Skating UKE 26

Med
Rull Nord

UKE 26

Med 
Rull Nord

UKE 28

Med
Rull Nord

10 plasser
 

Pris: 100,-

På Bjørklund Gård får du kose og
stelle med gårdens dyr, ridning og
kjøring av hest. En koselig dag på
gården.
Meld deg på én av dagene. Med

Bjørklund Gård

RIBtur UKE 26

Med
Svartisen AS

10 plasser
 

Pris: 100,-

11 plasser
 

Pris: 150,-

40 plasser

Pris: 400,-

10 plasser
 

Pris: 100,-

Vi setter kurs mot Rødøya, og skal
på veien se etter havørn. I Risvika
finner vi en koselig strand hvor vi
kan kose oss og bade.
Oppmøte Ørnes og Halsa.

UKE 28

Med
Svartisen AS

 Torsdag 14/7
 

Kl. 11:00-16:00

UKE 26SUP
Bli med å utforsk Hornneset på
SUP. Arctic Wanderlusts
instruktører tar deg med rundt i
den vakre natur og du får oppleve
området fra et nytt perspektiv. 

11 plasser
 

Pris: 150,-

Med 
Arctic Wanderlust

10 plasser
 

Pris: 150,-

Midnattsbrevandring UKE 27

3 overnattinger

Med 
Arctic Wanderlust

Bli med Arctic Wanderlust på
midnattsbrevandring på Svartisen.
Opplev det unike lyset og
fargespillet som kun oppstår
under kveldslyset på breen.

10 plasser
 

Pris: 150,-

Med
lokale ledere

Hopp på brettet og bli med på en
dag med skating. Dette er for
både deg som kan og for deg som
aldri har prøvd skating før.
Rull Nord kommer med full
skatepark, brett og hjelmer.

Skating

Skating

20 plasser
 

Pris: 100,-

20 plasser
 

Pris: 100,-

Hopp på brettet og bli med på en
dag med skating. Dette er for
både deg som kan og for deg som
aldri har prøvd skating før.
Rull Nord kommer med full
skatepark, brett og hjelmer.

20 plasser
 

Pris: 100,-

Skating 20 plasser
 

Pris: 100,-

Gårdsbesøk i Dalen

RIBtur

Fyllinga, Ørnes

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Åmøy

Enga skole

Meløy

Enga skole

Fyllinga, Ørnes

Dalen, Reipå

På sjøen

Hornneset

Engenbreen

På sjøen

Dalen, Reipå

Velkommen til 
KUL SOMMER

 
Påmeldingsfrist 7. juni 

Påmeldingen er bindende


