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Seden Skolen
Indledning
Kære forældrerødder
Vi har brug for jeres hjælp.
Vi er i bestyrelsen ved at lave et inspirationskatalog, til klasseture både med og uden overnatning og
for andendags arrangementer. Det er meningen vi vil samle det hele i dette dokument, ment som
hjælp og inspiration til ture med klasserne.
Der er allerede mange, der har været på ture med klasserne, og i stedet for at skulle opfinde den dybe
tallerken gang på gang, kan vi lige så godt bruge hinanden til inspiration.
Derfor vil vi bede jer bruge lidt tid på at udfylde skabelonen som findes på sidste side. Herefter at
sende den retur til Charlotte på chvep@eg.dk, som så samler det hele i et dokument.
Derved håber vi at skabe flere gode ture med klasserne.
Det er så meningen at det hele tiden skal holdes opdateret med nye arrangementer. Dokumentet
kommer til at ligge på intra.
På forhånd tak for hjælpen.

3

Seden Skolen

Sted: Camp Hverringe
Gode links:
http://www.camphverringe.dk/camphverringe
Varighed:
1 døgn – 1 overnatning.
Økonomi:
Leje af hytter udgør den største omkostning, Vores budget lyder på kroner 300,- pr. barn, som betales
via klassens opsparingskonto. De elever som deltager om dagen kl. 8-13:30 skal kun betale 50,- via
opsparingskontoen.
Pakkeliste:
Hvad skal du have med:
-

Madpakke til fredag frokost
Lagen og sovepose
Regntøj og gummistøvler
Badetøj og håndklæde
Toiletsager
Skiftetøj

Indkøb:
Skal der købes ind inden turen, eller medbringer hvert barn noget?
Aktiviteter:
Lejerskoletur for 3A
den 2-3 tur.doc

Fredag:
 8:00 Vi samles på skolen og fordeles til biler som skal køre os til Nordfyn.
 9:00-11:30
Formiddagsaktiviteter
 11:30-12:00 Frokost
 12:00 – 17:00 Eftermiddagsaktiviteter
 17:00 ..
Vi arbejder på en plan.
Lørdag
 8:00 – 11:30
 11:30-12:00
 12:00-14:00
 14:00

Aktiviteter, oprydning og rengøring
Frokost
Leg og hygge.
Jeres forældre kommer og henter jer.
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Hvad koster turen:
Transport:
Vigtig:
Hvem kan dine forældre kontakte hvis der har behov for det:
XXXX….
Hvad kan dine forældre bidrage med til vores tur:
- Forplejning til morgenmad: Boller til morgen mad
- Frokost f-eks: 30-35 pizzasnegle med evt. oksekød eller bare ost og tomat
- 35 pølsehorn med kyllingepølser
- Eftermiddagshygge: 2 kager, der minimum kan blive 20 stk. af hver.
Antal voksne til arrangementer:
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Sted: Vigelsø
Gode links:
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/vigelsoe/
http://www.odense.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/parker-natur-ogudeliv/udeliv/stigeo/aktivoplev/udsigt/vigelsoe
http://www.fjordensdag.dk/booking-og-priser/
Varighed:
1 døgn. Afgang kl. 8:00. Hjemkomst den efterfølgende dag kl. 11.
Økonomi:
Hvad koster turen. Hvad betaler klassekassen og hvad betaler I selv.
Vi havde forplejning til aftensmad og morgenmad med og hygge så bidrag var 50,- pr. elev resten
betalte klassekassen.
Døgnophold fra kl. 10 til kl. 10 næste dag:
 Færge t/r
 Brug af skolen
 Overnatning
Pris: 2700.- kr. /Pris pr. følgende døgn: 1200,- kr.
Prisen er dækkende for et ophold, med 32 personer svarende til antallet af sovepladser på skolen.
Dertil betalte vi 500,- for besøg af naturvejleder på øen (2 timer).
Pakkeliste:
 Sovepose - IKKE DYNE!
 Lagen – skal medbringes!
 Toiletgrej og lille gæstehåndklæde.
 Sko/sandaler og gummistøvler
 Regntøj; jakke og bukser. Regnjakken bruges som almindelig jakke.
 To par almindelige sokker.
 Et par tykke sokker.
 Et par ekstra bukser.
 Et par shorts.
 To ekstra T-shirts.
 En varm trøje, gerne uld eller fleece.
 To sæt undertøj.
 Nattøj.
 Kamera
 Kikkert.
 Lommelygte.
Indkøb:
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Hvad skal der købes indtil. Hvilke måltider skal I lave? Vi lavede bålmad. Masser af grønsager og
kylling som vi kom i stålbakker og steget over bål. Senere serverede vi skumfiduser og kiks på bål.
Aktiviteter:

viggelsø endelig
plan med tilmelding.docx

Vi havde 2 timers rundvisning med naturvejleder.
Vi badede i fjorden
Vi gik tur i skolen
Vi hyggede og slappede af
Transport:
Cykel tur fra Seden skole til Klintebjerg havn afgang kl. ca. 8:00. Forventet hjemkomst er efterfølgende
dag kl. 12:30.
Vi droppede cyklerne og lod forældre bringe og hente børnene i Klintebjerg kl. 10.00.
Vigtig:
Tilmelding husk at få et forældre telefonnummer du kan ringe til hvis behovet opstår.:
Hvem kan dine forældre kontakte hvis der har behov for det:
Hvem er med på Vigelsø, hvem kan du ringe til.XXXX….
Hvad kan dine forældre bidrage med til vores tur:
Sæt kryds ud for hvad du vil bidrage med, så får du en mail retur, men hvad vi vil gerne vil sige ja tak
til.
Sæt X
_____ Boller til morgenmad
_____ Kage til eftermiddag og aften
_____ Grøntsagstave til formiddagsmad
_____ Biler m. trailer der kan kører bagage frem til Klintebjerg og hente igen
_____ Forældre som gerne vil med på øen
_____ Forældre der gerne vi cykle med frem og tilbage
Antal voksne til arrangementer:
Vær 3 – 5 forældre til disse ture, da det er godt at være flere hænder når man er afsted.
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Sted: Martofte gamle skole på Hindsholm
Gode links:
http://www.hindsholm.com/Holmens_hus.htm
Varighed:
2 døgn – 3 dage.
Arrangeret sammen med klasselærer som fredag morgen cyklede afsted med børnene.
Økonomi:
Hele Holmens Hus, herunder aula, gymnastiksal, bade- 1.500 kr. pr. periode (max 1 uge)
og køkkenfaciliteter (men ekskl. kælderetage).
Ønskes der overnatning i forbindelse med lejemålet
Overnatning
kan dette også lade sig gøre. Der er madrasser til 50
25 kr. pr. person pr. nat
personer.
Dertil kommer forplejning, som anslås til 100-150 kroner pr. barn.
Pakkeliste:
Afhænger af årstiden.
Indkøb:
Hvad skal der købes indtil. Hvilke måltider skal I lave?
Aktiviteter:
http://www.hindsholm.com/Turforslag.htm
Der kan både vandres og cykles i området.
Der kan spilles boldt ude og inde.
Transport:
Cykel eller forældrekørsel fra skolen.
Vigtig:
Hvem kan dine forældre kontakte hvis der har behov for det:


Hvad kan dine forældre bidrage med til vores tur: Kage, morgenmad – boller og frokost….

Antal voksne til arrangementer:
3 – 5 forældre.
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Sted: Odense ZOO
Varighed:
Torsdag eftermiddag til fredag eftermiddag
Økonomi:
Selv betalingen til ZOO er:
Maks. 20 elever: 5900,21-30 elever: 7500,Klassekassen betalte hovedparten og resten var egenbetaling på 100,- for ikke at dræne
klassekassen.
Dertil måtte børnene have maks.50,- med til slik/souvenirs
Pakkeliste:
 En madpakke til torsdag eftermiddag
 Sovepose - IKKE DYNE!
 Drikkedunk
 Toiletgrej og et lille gæstehåndklæde
 Sko/sandaler og gummistøvler
 Regntøj
 Jakke
 To par almindelige sokker
 Et par tykke sokker
 Et par ekstra bukser og evt. shorts
 To ekstra bluser eller T-shirts
 En varm trøje
 To sæt undertøj
 Nattøj
 Sygesikringskort og telefonnr. Til forældrene
 Lommelygte
Forældrebidrag:
Forældrene sørger for mad til fredag frokost, f.eks.:
 Boller til ”aftenkaffen”
 pizzasnegle(frosne) – da der ikke er køleskab
 pølsehorn(frosne) - da der ikke er et køleskab
 grønsager
 kage - evt. gemmes den til en pause på hjemturen
 en til to forældre til at transportere baggagen til og fra ZOO, skal være i ZOO senest kl.16 og
hentes kl.12:30 fredag
Aktiviteter:
Torsdag:
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Efter skolen torsdag: Fælles cykeltur til ZOO med 2-3 forældre der skal med. Skoletaskerne
bliver stående i klassen til om fredagen.
Ankomst ca. kl.16, der holdes pause undervejs
Derefter skal der laves lejr
Der laves aftensmad (er med i prisen)
Der er aftenrundvisning
Dagen slutter med kakao, medbragte boller og godnathistorie

Fredag:







Kl.8 pakkes lejren sammen og der er morgenmad. Lærerne ankommer
Kl.9 er der fælles undervisning i Zoo (er med i prisen)
Ca. kl. 10:30 er der tid på egen hånd
Ca. kl.12 er der frokost
Kl.12:30 er der afgang til skolen på cykel, evt. sammen med lærerne og/eller de overnattende
forældre
Ca. kl. 14 ankomst til skole, skoletasken hentes i klassen og bagagen udleveres (er kørt retur
af nogle forældre).

Transport:
Børnene cykler frem og tilbage, der er ca.10 km hver vej. F.eks. af Odense å-sti.
Vigtig:
Hvem kan dine forældre kontakte hvis der har behov for det:
XXXX….
Antal forældre til arrangementet: 3-4 voksne, gerne nogle af hver køn, så der er nogen til at sove i
pigeteltet og nogle til drengeteltet
Andet:
Zoo stiller med to guider, som tager sig af klassen under turen, de er der ikke hele tiden, men
introducerer jer til ZOO og reglerne, de er der til aftensmaden, til aftenrundvisningen og om morgen
kommer de med morgenmad og står evt. for undervisningen om formiddagen.
På ZOO’s hjemmeside er der en række undervisningsforløb, der kan vælges til om fredagen.
Vi vil anbefale at man tager turen i starten af et skoleår pga. temperaturen om natten og for at klassen
for mest mulig benefits (socialt) ud af turen.
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