Mariendal Friskoles Lejrskole 2016
Så nærmer tiden sig atter for Mariendal Friskoles årlige lejrskole.
Vi tager endnu engang til det smukke Skåne.
Turen går altså til:
Gillastugan
1402 Gillastig
S-26023 Kågeröd, Sverige
Se også www.gillastugan.dk
Her kommer en række praktiske oplysninger i forhold til lejrskolen, som det er vigtigt, I som forældre får læst,
inden I sender jeres barn på lejrskole.
I er meget velkomne til at skrive til jeres børn under opholdet, se adresse ovenfor. Send dog ikke pakker, da de er
for længe om at nå frem!
Eleverne må ikke medbringe mobiltelefoner, ligesom der heller ikke er mulighed for at benytte skolens telefon.
Principielt vil der ikke være kommunikation fra lejren til hjemmet. For flere af børnene kan det være meget svært
at høre forældrenes stemmer, når man er langt væk hjemmefra!
Torben tager med igen i år og er tilknyttet Springerne. Nina vil være på skolens kontor.
I tilfælde af MEGET presserende beskeder kan I kontakte os på skolens mobiltelefon: 26 37 72 20. Eventuelle
beskeder vil blive aflyttet om aftenen!
Det er hensigtsmæssigt, at jeres børn deltager i pakningen af tasken, så de ved, hvor de skal finde de forskellige
ting. Der bør sættes navn i ALT – særligt i de mindre klasser! Pak rigeligt med årstids- og udendørsrelevant
skiftetøj, pak det i plasticposer i taskerne, så det ikke bliver vådt. Dette gælder særligt de af børnene, som skal
overnatte udenfor. Se den medfølgende pakkeliste.
Børn og voksne medbringer selv madpakke og drikkevarer til frokosten mandag.
Da erfaringen viser, at september kan være en særdeles våd måned, er det vigtigt, at børnene har fornuftigt tøj
med. Husk altså regntøj af en kvalitet, der tåler en hel dags ophold i silende regn. Det er en udendørs lejrskole,
og vi har ikke mulighed for at trække inden døre med alle børnene på én gang.
Program
Mandag den 5. september kl. 8.15 møder eleverne i skole. Vi pakker busserne og drager mod Sverige klokken
9.00. Når vi er ankommet, bruges resten af dagen på at spise den medbragte frokost, slå lejr, lave forskellige
hyggeaktiviteter, øve os i sikker brug af dolk, sav og økse og i at – for de flestes vedkommende – gense det
velkendte område. Mandag aften er der i år fælles lejrbål med sang og fortælling som optakt til årets lejrskoleløb.
Eleverne sover sammen i de forskellige grupper. Grønne og Blå Springere sover indenfor sammen med deres
lærere. Resten af skolen tilbringer nætterne i telte. Krummer og Frøer sover i skolens telte.
Til B1 og B2: Hvis I har et telt, der kan medbringes, må I gerne meddele det til klasselæreren hurtigst
muligt. Sørg for, at alle pløkker og stænger følger med, lav evt. en prøveopslåning!
Tirsdag er dagen for Det store Temaløb. Årets tema for lejrskoleløbet er De olympiske lege.
Fordelt på otte hold skal børnene dyste om æren og ’Den Store Pokal’. Børnehaveklasseeleverne følges
naturligvis med deres heste!
Onsdag er klassedag. Alle tilbringer dagen med hyggelige aktiviteter i deres klassegrupper. Om aftenen
arrangerer B2 natløb for B1'erne.
Torsdag er hjemrejsedag, og allerede efter dagens flaghejsning og morgensang begynder klasserne og de
forskellige lejre at pakke sammen. Før frokosten afvikles den årlige fodboldkamp mellem lærerne og B2. Efter
kampen pakkes færdigt, og vi vender næsen mod København!
Forventet ankomst ca. kl. 15.00 (Kom i god tid).
Da det er svært at kende de trafikale forhold på forhånd, er ankomsttidspunktet kun estimeret. I kan evt. ringe på
skolens mobil: 26 37 72 20, når I står og venter, så ved I, hvor længe det varer, til vi når frem! Ligesom vi vil
forsøge at orientere Nina og kontoret, hvis ankomsten bliver forsinket.

Under opholdet samles skolen til fællesmøde hver morgen med flaghejsning og sang. Om aftenen vil
teltgrupperne sidde omkring bålet til hygge, fællessang og fortælling! Der vil også være lejrbål for Springerne.
Fredag mødes eleverne på skolen fra klokken 10-12 for at evaluere og rydde op. Der er tilsyn fra kl. 8.00. Dvs. at
børnene kan være på skolen, men der er ikke arrangerede aktiviteter. Dagen er obligatorisk for alle, dog ikke
Springerne.
Alle glemte sager lægges – fredag – i salen til afhentning. Mandag bliver de pakket ned i glemmekassen og
sendes senere til Kofoed Skole.
Mad
Springerne får primært mad fra køkkenet og spiser i lejrens spisesal, men vil også i enkelte tilfælde være med til
at tilberede lidt af maden over bål. Der hjælpes med borddækning og afrydning!
Teltgrupperne tilbereder en større del af deres måltider over bål!
Alle andre end Springerne skal medbringe eget service (bestik + dyb tallerken og kop) med tydeligt navn! Se
pakkeliste!
Vi tager GERNE imod kager til servering for eleverne i løbet af lejren. Sæt kryds i feltet på oplysningssedlen, hvis
jeres barn medbringer kage. Kagerne indgår i en fælles pulje til uddeling blandt alle skolens elever.
Vi kan tage hensyn til specialkost, hvis vi ved besked i god tid. Dette noteres på oplysningssedlen.
Det mest hensigtsmæssige er dog, at I selv sørger for indkøb af de specialvarer, der skal bruges. Skolen
refunderer naturligvis udgifterne!
Oplysningsseddel
Eleverne får udleveret en oplysningsseddel. DEN ER MEGET VIGTIG!
Alle elever skal returnere den!
I bedes være meget omhyggelige i udfyldningen af den, så vi kan tage bedst mulige hensyn til jeres barn. Sørg
for, at vi ved nøjagtigt besked, hvis der medicin eller lign. der skal tages på bestemte tidspunkter. Husk også at
skrive på sedlen, hvis jeres barn er potentiel sengevæder.
Sedlen skal være klasselæreren i hænde senest fredag den 26.august.
Det er en selvfølge, at alle børn sendes LUSEFRI på lejrskole!

Vi glæder os meget!
Lærerne

