PM INFÖR STADSORIENTERING ÅK 8
Torsdag 24 oktober

Den 24 oktober är det dags för höstens andra friluftsdag. Åk 8 ska i år gå
stadsorientering på Kungsholmen.
Samling:
 11A samlas i A6, kl. 08.45 (Lärare: Mattias och Erik). Ni tar bussen(533)
som avgår från Nordanvägen 08.59. Ni ska åka pendeltåg till Karlbergs
station där ni sedan går gemensamt över St Eriksbron och tar sen
trapporna direkt till höger ner till Kungsholms strand. Här börjar
stadsvandringen och här är det också återsamling klockan 12.40. Efter att
ha prickat av alla är det gemensam promenad till Karlbergs station och
hemresa.
 11B samlas i A9, kl. 09:00(Lärare: Jenny Jeppson och Annika). Ni tar
bussen(533) som avgår från Nordanvägen 09:14. Ni ska åka pendeltåg till
Karlbergs station där ni sedan går gemensamt över St Eriksbron och tar
sen trapporna direkt till höger ner till Kungsholms strand. Här börjar
stadsvandringen och här är det också återsamling klockan 12.55. Efter att
ha prickat av alla är det gemensam promenad till Karlbergs station och
hemresa.

 11C samlas i A4, kl. 09.15(Lärare Jenny Ljung). Ni tar bussen(533) som
avgår från Nordanvägen kl. 09.28. Ni ska åka pendeltåg till Karlbergs
station där ni sedan går gemensamt över St Eriksbron och tar sen
trapporna direkt till höger ner till Kungsholms strand. Här börjar
stadsvandringen och här är det också återsamling klockan 13.10. Efter att
ha prickat av alla är det gemensam promenad till Karlbergs station och
hemresa.

Vi ordnar busskort så att det räcker till alla. Dessa delas ut till er i samband med
att ni även får stadsorienteringen och facit för densamma.
Stadsorientering: Väl på Kungsholmen så får eleverna en karta/grupp (grupper
om maximalt fyra elever). På kartan är tio kontrollplatser markerade
tillsammans tillhörande kontrollbeskrivning. Vid kontrollplatserna ska eleverna
fotografera platsen + någon/några som tillhör gruppen enligt beskrivningen. Ex
”Ta en bild på någon/några i gruppen där Karlbergs slott syns i bakgrunden”.
Lärare som följer med kommer att få ett lätträttat facit.
Lunch: Eleverna ska själva ta med sig matsäck alternativt köpa mat på plats. Ni
som lärare får själva bestämma om eleverna ska få ta med sig pengar och köpa
mat på plats, eller om alla ska ta med sig egen matsäck. Tänk på att alternativet
att ta med egen matsäck ändå måste finnas kvar, eftersom alla elever kanske
inte får köpa mat.
Hemfärd: När ni är färdiga med stadsvandringen och har ätit lunch är det dags
att åka hemåt igen. Ni tar då tåget mot Märsta och hoppar av på Rotebro
station. Där byter ni till buss 533 och hoppar av på Nordanvägen, vid skolan.
Det är viktigt att alla elever hänger med tillbaka till skolan igen. Om någon elev
vill stanna kvar i Stockholm måste de ha en lapp med sig hemifrån om att det är
okej. Väl tillbaka på skolan är dagen över för eleverna. Beräknad hemkomst är
cirka kl. 14.15 - 15:00
Övrigt: Vi hoppas att er dag kommer att vara givande, lärorik och dessutom en
möjlighet att få hitta på något roligt och annorlunda med er klass. Försök att
njuta av den!
Tänk på att anpassa kläderna efter vädret, är det kallt eller regnigt är det viktigt
att ni föregår med gott exempel och tar på er ordentligt med kläder. Påminn
gärna eleverna innan friluftsdagen att de ska ha rejäla och bra kläder på sig.
Speciellt viktigt är bra skor!
Stadsvandringar och busskort delas ut i början av nästa vecka.
Hör av er om ni undrar över något.

