
 
 
 
 

VELKOMMEN 
 

Leppe- ganespalteforeningen inviterer til 
Landsmøte med Familiesamling i Stavanger 

 
26. april til 28 april 2019 

 
Overnatting og foredrag på  

Thon Hotel Maritim 
 

 
 
 
 
 
 
  
I henhold til vedtektene § 3-1 om landsmøte: 
Medlemmene varsles herved om ordinært landsmøte, lørdag 27. april. Frist for innkomne 
saker er 3 uker etter varslingsdato, senest 12. mars. Saker til landsmøte sendes til 
post@lgs.no eller til Leppe- Ganespalteforeningen, Bognelvdalen 77, 9545 Langfjordbotn 
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Program for familiesamlingen 
 
Fredag 26. april 
18.30 – 19.00   Registrering 
19.00 – 20:30   Velkommen og middag; tacobuffet  

Sosialt samvær  
 

Lørdag 27. april     
07:00 – 09:45   Frokost 
09:15 – 09:45   Registrering 
09:45 – 10:00   Velkommen alle sammen 
10:00 – 12:30   Landsmøte 

Barn og ungdom:  Norsk Oljemuseum 
Småbarn: Barnepass – barn under 4 år i følge av en foresatt 

12:30 – 13:30   Lunsj    
12:30 – 16:00   Stadped sørøst – barnekurs/“Bøllekurs” for barn, ungdom og voksne 

Småbarn: Barnepass – barn under 4 år i følge av en foresatt  
18:30                 Middagsbuffet med underholdning 
19:30                 Sosialt samvær 
20:00                 Ungdom - Bowling på Lucky Bowl 
 
Søndag 28. april    
07:00 – 10:00   Frokost 
09:30 – 10:00   Registrering 
10:00 – 10:10   Felles orientering   
10:10 – 13:00  Foredrag med seksjonsoverlege Hallvard Andreas Vindenes fra 

Bergensteamet 
Ungdom – foredrag fra Odontologisk avdeling (tenner) 
Barn – Freedome trampolinepark 
Småbarn: Barnepass – barn under 4 år i følge av en foresatt 
Det vil bli lagt inn pause for utsjekk  
Avslutning – velkommen neste år    

13.00 – 14:00   Lunsj og avreise 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ungdom:   Født 2007 eller før 
Barn:    Født 2008 til 2013 
Småbarn:   Født 2014 eller senere 
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Foredrag 
Stadped Sørøst – Barnekurs («Bøllekurs») 
Ved Statped Sørøst har vi en rutinemessig undersøkelse/samtale med barnet når det er 10 år. Den 
undersøkelse er blant annet en screening av den psykososiale utviklingen og trivsel. Vi bruker 
undersøkelsen til å finne ut av hvilke barn som trenger litt ekstra oppfølgning. Det kan være noen 
barn som opplever en del uønsket oppmerksomhet rundt et arr eller en uttale, og trenger strategier 
for å møte dette. Andre syns det å være født med en spalte kan være ganske kjipt iblant. Til disse 
barna tilbyr vi deltakelse på Barnekurs. Vi skulle ønske vi kunne tilby det til flere, men manglende 
kapasitet forhindrer dette. 
På barnekurset blir barna kjent med andre barn som er født med spalte. Barna blir mer kjent med 
egen og andres livs- og behandlingshistorie gjennom å lage tidslinjer. Vi leker rollespill for å bli bedre 
på å svare på kommentarer og spørsmål. Vi snakker også om tanker og følelser, og hva men gjør om 
man grubler. 
  

Hilsen fra Statped Sørøst: 
Vi er så heldige å bli invitert med på Familiesamlingen den 27. april. På Familiesamlingen vil vi 
presentere kurset, og ha en workshop der alle barna blir delt i grupper, og får prøve seg på 
forskjellige oppgaver fra Barnekurset. Etter dette har vi litt informasjon og en felles samling til 
slutt. Vi gleder oss veldig til å treffe dere! 
 

Foredrag med seksjonsoverlege Hallvard Andreas Vindenes fra Bergensteamet 
Tradisjon tro er spalteteamet fra Bergen invitert til familiesamlingen for å holde foredrag. Mer 
informasjon om foredragene kommer etter hvert.  

Aktiviteter 
Ungdomssamling 
Det vil bli et eget opplegg for ungdommene født 2007 eller eldre. Vi ønsker å lage en arena der 
ungdommene blir kjent og får nye venner. 
 
Aktivitet for barn født fra 2008 til 2013 
Det vil være aktivitetstilbud for barn i barneskolealder. Vi ønsker å lage en arena der barn kan bli 
kjent og få nye venner.  
 
Aktivitet for småbarn – Barnepass 
Det vil være aktivitetstilbud for små barn som er født i 2014 eller senere. Aktivitetene vil foregå i et 
rom i nær tilknytning til møterommet der landsmøte, foredrag og “Bøllekurs” skal avholdes. To 
likepersoner fra Leppe- ganespalteforeningen vil være tilstede hele tiden. Barn mellom 1 – 4 år i følge 
av én foreldre. 
 
Norsk Oljemuseum 
På lørdagen tar barn og ungdom turen til Norsk Oljemuseum. Her blir vi møtt av en guide som vil ta 
oss gjennom rebus, redningsstrømpe og mørkerom.  
 
Småbarn kan gjerne være med i følge med foresatt. Det finnes eget lekeområdet på museet for de 
minste barna.  
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Bowling  
Lucky bowl er lokalisert midt i Stavanger sentrum, kort gåtur fra hotellet. Ungdommene skal 
tilbringe lørdagskvelden sammen her.  
 
Freedome trampolinepark 
Så hva er Freedome? Freedome startet fordi de ønsket å bety noe for Stavanger! Gjennom å 
skape en trygg samlingsplass for barn og ungdom i Stavanger. De ville skape en familieplass 
som skulle være trygg, morsom og spennende, hvor man kunne få utfordre seg selv fysisk, 
lære nye triks, leke, eller bare henge med venner. 
 
Freedome har fokus på trygghet og kvalitet. De har fått levert trampolinene sine av Skyzone, 
med det beste materialet og de beste fjærene. Dette er en plass en kan leke og kose seg 
med full trygghet i at trampolinene er av ypperste klasse. 

Hotellbooking: 
Booking av hotell gjøres direkte med hotellet på maritim.booking@olavthon.no eller på 
telefon +47 51850500. Husk å oppgi referansenummer: 26686740 og si at reservasjonen står 
på Leppe- ganespalteforeningen, så får dere reservert rom. Foreningen har forhandlet frem 
gode priser på overnatting, da særlig på rom for to personer eller flere.  

Rompriser: 
 1 person:  Rom/frokost kr. 825,- for 1 person per natt 
 2 personer:  Rom/frokost kr. 1025,- for 2 person per natt 
 3 personer:  Rom/frokost kr. 1195,- for 3 person per natt 
 4 personer: Rom/frokost kr. 1395,- for 4 eller flere per natt 

 
Prisene inkluderer: 

 Overnatting i standardrom 
 Frokostbuffe 
 Wi-Fi 

 
Tillegg for: 

 Barneseng (Det koster ikke ekstra hvis barna sover i foresattes seng) 
 Overnatting i superiorrom 
 Overnatting i businessrom 
 Overnatting i suite 
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BILLETTER (bestilles via link, se www.lgs.no): 
Full helgepakke inkluderer: 

 Tacobuffet fredag 
 Hotellets smakfulle lunsj lørdag og søndag som også inkluderer te og kaffe 
 Middagsbuffet lørdag 
 Pauseservering, formiddag og ettermiddag lørdag og søndag 
 Kaffe og te tilgjengelig hele dagen i pauseområdet 
 Isvann, penn og papir i møterom 
 Spennende foredragene gjennom helgen 
 Aktiviteter til barna 

 
Velg mellom følgende billetter til voksne (ved knytting imot ett medlemskap): 

 Full helgepakke             1000 kr 
 Lunsjpakke lørdag inkl. lunsjbuffet     400 kr  
 Dagpakke lørdag inkl. lunsj- & middagsbuffet   600 kr 
 Søndagspakke inkl. lunsjbuffet     400 kr 
 Tacobuffet fredag       200 kr 

 
Barn 3-16 år betaler halv pris på alle pakker. Barn 0-3 år: Gratis 
Foreningen håper flest mulig velger Full helgepakke, men har opprettet enkelt pakker for de 
av dere som bare har mulighet til å delta på deler av arrangementet.  

Praktisk informasjon 
Flybuss fra Sola til Stavanger 
Bussen stopper ved hotellet på signal. Det kan være lurt å bestille tur-retur billett via nettet 
for å få beste pris. 
 
Dekning av reiseutgifter 
Reiseutgifter over kr 2000 kr dekkes av foreningen for en voksen og et barn forutsatt 
deltagelse på landsmøte lørdag 27. april. Max sum foreningen dekker er 1500 kr. 
 


