Paddling år 9

Hagnässkolan 2016-04-25

Nu börjar vi planera våra årliga paddlings och friluftslivsdagar som vi genomför på Strömsholms
kanal.
Vi på Hagnässkolan har sedan 25 år tillbaka valt att arbeta med friluftsliv under två dygn på
Strömsholms kanal. De allra flesta skolor väljer att arbeta med friluftsliv under vanliga
lektionstillfällen, medan vi på Hagnässkolan anser att det är en värdefull upplevelse att vara ute i
naturen under två dygn för att få en bredare kunskap samt svetsa samman grupperna. Under dessa
dagar får eleverna vara utomhus i både bättre och sämre väder. Vi paddlar i fin natur till större del i
lite mindre kanaler med slussar. De får använda sig av sprit/gasolkök och laga sin egen mat, ta ansvar
för sin lägerplats och själva slå upp tält. Vi går bland annat igenom allemansrätten, gör upp eldstad
och sätter upp vindskydd. Vi känner också att det bidrar till en ökad tillhörighet och bättre
gemenskap. I bästa fall blir detta ett positivt minne för livet. Dagarna brukar vara mycket
uppskattade av både elever, lärare och vårdnadshavare. Det är inte ovanligt att vårdnadshavare som
deltagit på paddlingen återkommer ett annat år när det är yngre syskons tur att paddla.
På föräldramötet i år 8 kom vi gemensamt överens om att vi skulle genomföra paddlingen även detta
år. Ni vårdnadshavare hjälper till med skjuts, ordnar med viss mat och två av er deltar på aktiviteten.
Vi hoppas och tror förstås att ni fortfarande känner er positivt inställda! Varje elev ordnar fram sin
egen utrustning. Under idrottslektionerna har vi så smått börjat prata om paddlingen. Vi har gått
igenom lite vad det handlar om, pratat om saker man behöver ha med sig och börjat göra upp olika
grupper. Vi kommer här framöver mer exakt gå igenom vilken utrustning som behövs och se vilka
som saknar något samt ta reda på om någon har extra att låna ut. Om något saknas kontakta oss så
hjälper vi till.
I år kommer paddlingen genomföras under vecka 35. 9:1 åker måndag 29/8- onsdag 31/8 9:2 åker
onsdag 31/8- fredag 2/9. Det tar ca 1,5 timme att köra varje väg. Vi kommer att behöva:
•
•
•
•

Ca 8 bilar må 29/8 som kör 9:1 till Folkhyddan (norr om Virsbo).
Ca 8 bilar on 31/8 som kör 9:2 till StoraNadden (norr om Surahammar) och kör 9:1 tillbaka till
skolan.
Ca 8 bilar fr 2/9 som hämtar 9:2 på Skantzö camping i Hallstahammar och kör tillbaka till
skolan.
Två vårdnadshavare/klass som är med och paddlar.

Om det är något ni undrar över, tveka inte att höra av er till olof.wallgren@upplands-bro.se eller
petra.nyman@upplands-bro.se
Vi ser mycket fram emot en givande och lärorik friluftsupplevelse tillsammans med era barn!
Mvh
Olof, Helena och Petra

Jag skulle vilja paddla (vårdnadshavare) må 29/8 – on 31/8 med 9:1

Jag skulle vilja paddla (vårdnadshavare) on 31/8 – fr 2/9 med 9:2

Jag kan köra måndagen den 29/8. Jag får plats med_______st elever

Jag kan köra onsdagen den 31/8. Jag får plats med________st elever

Jag kan köra fredagen den 2/9. Jag får plats med________st elever
Jag förbinder mig att hämta mitt barn om de bryter mot uppsatta regler

Elevens Namn:

Klass:

Vårdnadshavares underskrift:
Namnförtydligande:

Tel som vårdnadshavare kan nås på under paddlingen:

Blanketten lämnas till mentorn, Olof, Helena eller Petra senast fredag 13/5

