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Föräldrar! Vi kan behöva få tag på er medan vi är ute skogen, och vore därför tacksamma om ni lämnar era 
mobiltelefonnummer till oss. 
 
Då vi kommer att ordna mat vissa träffar är det viktigt att vi vet om barnet är allergiskt mot något. 
 
 
Barnets Namn……………………………………………………………. 

 
Förälder: …………………………………   Mobil nr: ……………………….. 
 
Förälder: …………………………………   Mobil nr: ……………………….. 
 
 
Eventuella allergier eller övrig information: ………………………………………………………………. 
 
E-mail:………………………………………………………………………………………………………. 
(Kan vara bra då vi ska skicka ut kompletterande info om läger mm.) 
 


