
FORÆLDREINFORMATION VEDR. SKOLEUDFLUGT   

JUBIIII….SKOLEN SKAL PÅ TUR 

TIL FÅRUP SOMMERLAND 
 

I anledningen af skolens jubilæum har vi modtaget en meget stor 
gave for vores fantastiske støtteforening. Gaven er en samlet skole-
udflugt til Fårup Sommerland med betaling af bus og indgangs-billet 
for alle skolens elever og personalet. Bare SÅ flot. Fantastisk hvad et 
godt forenet forældresamarbejde kan præstere. Det bliver en 

fantastisk oplevelse for alle elever😉 
 

TUREN FORGÅR:     

Fredag den 25/8 fra kl. 8.10-17-00 
 

Alle møder kl. 8.10. Der er afgang fra skolen kl. 9.00, hvor vi alle 
bliver hentet i busser. Efter en god dag i sommerlandet henter 
bussene os igen kl. 16.00. Vi forventer derfor at være hjemme 
omkring kl. 17.00. 

TIDEN DEROPPE:     
Når vi kommer ind i sommerlandet finder vi en base ved grillpladsen, 
hvor vi alle kan samles og hygge hen over dagen. Der vil her være 
samling for alle kl. 13.00. Ellers er ideen, at vi primært udforsker 
landet sammen med vores klassekammerater. Indskolingen deles i 
små grupper sammen med en til to voksne. Mellemtrinnet i lidt større 
grupper sammen med voksne (og med lidt større frihed) og 
udskolingen i grupper, men på egen hånd inden for de udstukne 
rammer.  
 

Af praktiske og sikkerhedsmæssige årsager bliver det ikke muligt for 
eleverne at besøge badelandet. 
 

FORÆLDREDELTAGELSE: 
Har man mulighed for det, må man meget, meget gerne deltage som 
forældre. Dog skal man selv sørge for transport og desværre også 
selv betale for ens egen indgangsbillet. Prisen for indgang er 160,- kr.  
 
Vi har dog brug for 8 forældre som pædagogiske hjælpere i de 
mindre klasser, og er man frisk på denne opgave, betaler skolen 
gerne indgangen. Opgaven er at deltage som ansvarlig voksen over 
for en gruppe børn sammen med en af skolens personaler. Man skal 
møde ind kl. 8.10 og følges med klassen i bus samt i Fårup. 
Nærmere aftales med klasselæreren. Er man frisk på opgaven skal 
man henvende sig til Dorthe Svenstrup senest tirsdag.   
 
Da det er en fællesskabstur for skolen og klassen skal alle børn 
naturligvis følges og hygge med deres klassekammerater. Deltager 
man som forældre, må man derfor følge de rammer, der sættes af 
skolen og for alderstrinnet.  
 
Med håb for en rigtig god tur i sommerlandet for alle vores 
elever, deltagende forældre og personaler. 

 

MED VENLIG HILSEN 

                        SKOLENS LEDELSE 

 

     
 

 

 

 

HUSKELISTE: 
Turtaske med:  
 God stor madpakke + evt. frugt 

 Drikkedunk 

 Gode gå-sko 

 Tøj der passer til vejret  

 Evt. ekstratøj 

 Evt.  lommepenge  

 Evt. Fårupkort, hvis man har et 

 

OBS!  
I dagens anledning er  
skolen vært med lidt  
godt fra grillen, men 
dette kun som et lille supplement 
til børnenes medbragte 
madpakker. 

KONTAKT-INFO 
Har du en meget vigtig besked, 
eller skal du på dagen have 
kontakt til skolens ledelse eller til 
dit barn, kan du ringe til:  
 
Dorthe Svenstrup: 28716744  
Erik Steffensen: 61602426 
 
 

 
 
 

 
 


