
 

 

 

 

Till dig som ska skriva ett intyg till en familj som ansöker till Höstlövet 

 

 

Svenska Turistföreningen (STF) är en ideell förening som verkar för att alla som 

vill ska få möjlighet att upptäcka Sverige och vår fantastiska natur och kultur. Vi 

vill inspirera till resande, aktiviteter och äventyr runtom i Sverige och vi har gjort 

det sedan 1885. Men vi vet att tusentals barn och unga tyvärr inte har möjlighet att 

komma ut i naturen, bland annat på grund av föräldrarnas socioekonomiska 

situation. Därför har vi startat Höstlövet – ett initiativ som gör det möjligt för 

barnfamiljer, som av ekonomiska skäl har svårt att komma ut i naturen, att uppleva 

ett härligt naturnära höstlov någonstans i Sverige. På 

www.svenskaturistforeningen.se/hostlovet hittar du all info om vad Höstlövet är.  

 

 

Instruktion för intyg 
 

Du som skriver intyget är sannolikt skolsköterska, kurator, läkare, lärare, diakon 

eller någon annan passande person som kan berätta om varför den aktuella familjen 

har behov av att komma iväg på en rolig, kostnadsfri och naturnära resa under 

höstlovet.  

 

I intyget vill vi att du beskriver din relation till barnet/barnen/familjen och varför 

du utifrån din relation till dem tror att de skulle ha behov av en höstlovsresa. 

 

Ett intyg skulle till exempel kunna se ut så här: 

 

”I min roll som kurator på ABC-skolan har jag lärt känna xx och hens familj. Jag 

känner väl till familjens ekonomiska situation och har sett hur den påverkar xx här 

i skolan. Jag tror att en kostnadsfri höstlovsresa skulle betyda oerhört mycket för 

xx och hens familj, bl a tror jag att det skulle innebära xx och yy.” 

 

Intyget används enbart i samband med att vi går igenom ansökningarna som 

kommit in till Höstlövet och är ett sätt för oss att få en form av verifiering av det 

som den sökande själv skriver i sin ansökan. Intyget kommer inte att sparas och 

kommer inte att spridas vidare. De enda som kommer att ha tillgång till det är de 

personer inom STF som hanterar ansökningarna som kommer in och dessa 

personer har fått skriva under särskilda intyg om sekretess.  

 

Om du har frågor om Höstlövet och intyget är du välkommen att kontakta Carina 

Hakenäs på lov@stfturist.se 

 

Tack! 
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