Lejrskole for
Rynkeby Friskole
Tirsdag 13/9 - torsdag 15/9

Kære forældre og elever på Rynkeby Friskole
I denne folder har vi samlet alle de informationer, som I har brug
for at vide om vores fælles lejrtur. Vi glæder os rigtig meget til at
være på en fælles tur med alle elever - og vi lover at passe godt på
jeres børn :- )
De bedste hilsner fra
Jean, Mette, Rune, Tina, Christian, Cathrine, Camilla, Hanne, Marie og
Rasmus
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Info om stedet
Dette års lejrskole afholdes på Danhostel Vejle, som er et vandrerhjem.
Det ligger nær Vejle Ådal i hyggelige og rolige omgivelser.
Alle værelser har eget bad og toilet.
Programmet for dagene
Plan for tirsdag
Kl. 8.45 mødes vi på Odense Banegård ved Espresso House på 1.
sal. I skal selv sørge for både at hente og bringe jeres barn til banegården. Der siges farvel umiddelbart herefter.
Kl. 9.10 er der afgang fra Odense Banegård.
Når vi ankommer til Danhostel Vejle, spises den medbragte og lækre
madpakke.
Dagen går med gåtur ved Vejle Ådal og udforskning af området, hvor
vi vil nyde de medbragte pølsehorn og pizzasnegle. Efter aftensmaden
er der planlagt stratego og herefter kage.
Plan for onsdag
Formiddag og eftermiddag skal vi opleve Økolariet, besøge Fjordenhus, spise is og besøge Jellingemonumenterne.
Den sene eftermiddag og aften foregår med egen klasse.
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Plan for torsdag
Hjemrejsedag. Vi ankommer til Odense Banegård kl. 11.50, hvor I
henter jeres børn på perronen.
Der er ikke SFO denne dag.
Pakkeliste
Her er forslag til, hvad jeres barn har brug for på turen. I kender jeres
barn bedst, så måske skal der suppleres med flere ting på listen. Vi
skal være en del ude, hvor vi skal lave en masse forskellige aktiviteter,
så det er vigtigt, at jeres barn har tøj med efter vejret, og tøj som de
kan bevæge sig i. Det er en god idé at skrive navn i alt, hvad jeres barn
har med - vi taler af erfaring :-)
Vi vil meget gerne have, at I pakker tasken sammen med jeres barn, så
han/hun har styr på, hvad der er i tasken.
Det er vigtigt, at der ikke er mere bagage med, end jeres barn selv
kan bære på turen.
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Tøj: Undertøj, sokker, T-shirt, lange bluser, bukser (evt. shorts)
til 3 dage
Nattøj
En lille turtaske, som kan indeholde drikkedunk og madpakke
Sko
Gummistøvler og regntøj, hvis vejret lægger op til regn
Varm trøje eller jakke
Toiletgrej (tandbørste, tandpasta, hårbørste, shampoo, deodorant osv.)
Madpakke og drikkedunk med vand til frokost første dag. Vi
vil gerne have, at alle har en drikkedunk med, hvor der er
navn på.
Bamse/sovedyr (er måske meget vigtigt for nogen)
Evt. en bog til at læse i eller et spil kort
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Eleverne skal selv kunne bære deres bagage. Vi skal bl.a. gå 500 meter
fra bus til vandrerhjem.
Vi kan hverken garantere for, at alt tøjet er brugt, når ungerne kommer hjem, eller at de har været i bad :-)
Værelsesfordeling
A-klassen:
•

•
•

Værelse 1: Karma, Karen, Kaya, Isabella, Liva, Sophia, Aja, Hailie,
Sofie og Josefine
Værelse 2: Malthe, Viktor og Noah
Værelse 3: Zakarias, Nikolaj, Villum og Hugo

B-klassen:
•
•
•
•

Værelse 1: Celina, Emma, Anna, Lærke, Astrid, Freja og Alma
Værelse 2: Lukas, Magnus G, Oliver og Silas
Værelse 3: Mikas, Magnus A, Sebastian og Elias
Værelse 4: Zander, Charlie og Emil

C-klassen:
•
•

•

Værelse 1: Iben, Mille og Anna
Værelse 2: Simon, Harald, Emil, Jonatan W, Alfred, Lucas og Jonatan J
Værelse 3: Nikolaj, Magnus, Silas, Mads, Sean, Benjamin og Nikolas

D-klassen:
•
•
•
•

Værelse 1: Anna, Cecilia, Julia, Jordan og Cassandra
Værelse 2: Mikkel, Thomas og Nickolas
Værelse 3: Istvan, Carl Gustav og Magnus
Værelse 4: Malte, Markus, Emil og Valdemar
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Mobiltelefoner og andet IT-udstyr
Da et af målene for vores tur er at styrke det sociale samvær mellem
eleverne, har vi valgt, at alt det elektroniske udstyr skal blive hjemme.
Dvs. at det ikke er tilladt at have mobiltelefoner, computere, iPad osv.
med.
Vi vil selvfølgelig tage billeder undervejs, og opstår der problemer, hører I fra os.
Opstår der noget akut i familien, kan Rasmus kontaktes på 25460405.
Lommepenge
Eleverne skal ikke have lommepenge med. Skolen giver en is undervejs.
Slik, sodavand og andet snolder
Alle elever må tage en slikpose med til max. 25 kr. Herudover er det
ikke tilladt at medtage nogen former for snolder/chips. Vi vil sørge for,
at der er vil være købt lidt fælles guf og kage (med hjælp fra de forældre, som har lyst til at bage).
Sengetider
Da der er stor aldersspredning, vil der ikke være de samme sengetider
for de forskellige klasser. Fx vil A- og B-klassen gå til ro før C- og Dklassen. Fælles for alle klasser er, at der vil være et godnattidspunkt
for hver klasse, hvor der skal være ro.
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Koordinering af bagning
Tusind tak til alle jer, som har tilbudt at bage - dejligt så mange gerne
vil hjælpe.
Vi vil gerne have, at maden afleveres i poser, så sørger vi for, at de bliver lagt i bilen på køl. Dvs. at jeres barn ikke skal bære det hele vejen
til Vejle.
Pølsehorn
Navn
Liva
Charlie
Astrid
Lucas A
Mille
Nikolaj

Klasse
A
B
B
C
C
C

Antal
20 stk.
20 stk.
20 stk.
20 stk.
20 stk.
20 stk.

Klasse
A
B
C
C
D
D

Antal
20 stk.
20 stk.
20 stk.
20 stk.
20 stk.
20 stk.

Klasse
A
A
B
C

Antal
20 stk.
20 stk.
20 stk.
20 stk.

Pizzasnegle
Navn
Malthe
Celina
Magnus
Sean
Julia
Malte

Muffins
Navn
Kaya
Hugo
Magnus A
Anna G
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