
VINTERFRILUFTSDAGEN 17 FEBRUARI 

 

Romme  

Avfärd sker från Österplan vid skolan kl 06.30 på morgonen, det är viktigt att eleverna är på plats 

minst en kvart innan så lastning av utrustning kan ske smidigt. Det är bra att ha med sig något litet att 

äta på vägen upp, en macka till exempel. På vägen hem så kommer eleverna få en macka och en 

juice. 

 Väl framme i Romme så möts vi av en liftvärd som ser till att alla elever får sin utrustning, notera att 

det är hjälm som gäller för samtliga elever på den här resan. Har man inte hjälm så kan man hyra 

enbart hjälm. Hjälm ingår automatiskt i alla skidhyror.  

För de elever som är nybörjare och önskar få hjälp med sin skidåkning så kommer vi lärare finnas i 

barnbacken första delen av dagen för att hjälpa de som är lite osäkra. Om man under resten av 

dagen skulle behöva ha tag i en lärare så kan man kontakta oss via telefon.  

Hemfärd, bussen åker kl 16.00. viktigt att eleverna ser till att vara i god tid till bussen för att kunna 

lasta på sin utrustning. För de elever som har hyrt skidor så är det viktigt att man har tillräckligt med 

tid att lämna in sin utrustning. Vi räknar med att vara åter i Uppsala ca 18.30 

 

Ledare: 

Fredrik - 0705684167 

Peter - 0706996189 

Per L - 0702585924 

Gunilla NW - 0703382090 

Catarina - 0702510929 

Henrik - 0708248867 

Inger - 0706786917 

Mike – 0703676369 

 

 

 

 

 



 

 

Skridsko på studenternas 09.00-ca 14.00 

Eleverna samlas nere vid studenternas. Där nere är det fri åkning som gäller och det kommer finnas 

lärare som är med och åker och hjälper till. Vi kommer att ha med klubbor och boll att låna för de 

som vill det kommer även finnas skridskor som eleverna kan låna, vi har extra hjälmar för de som 

behöver låna.  

Lunch: vi kommer att grilla korv och den äts i närheten av isen.  

Kläder efter väder, eftersom det är en friluftsdag som spenderas ute så måste eleverna vara klädda 

så att dem kan vara ute under hela dagen. Tänk på att det kan vara särskilt viktigt med rätt skor den 

här dagen. Vill man ha ngt extra att äta så kan det vara bra att ha med sin egen matsäck, gärna något 

varmt att dricka. 

Ansvarig: Mats 

 

 

Vandring 09.00-ca 14 

Samling på skolgården där ansvariga checkar av närvaron. 

Lunchen: Korvgrillning, sunnerstagropen. 

Kläder efter väder, eftersom det är en friluftsdag som spenderas ute så måste eleverna vara klädda 

så att dem kan vara ute under hela dagen. Tänk på att vi kommer att vandra i naturen så det kan vara 

bra att ha rejäla skor eller stövlar. Vi rekommenderar att man har kängor eller stövlar den här dagen 

och har extra strumpor med sig om det skulle bli extra blött. Vill man ha ngt extra att äta så kan det 

vara bra att ha med sin egen matsäck. 

Ansvarig: Anette ansvarar för eld och grillning. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pulka Håga 09.30-14.00 

Samlas på skolgården för närvaro och sen delar man upp sig och tar en buss upp till Håga. Buss 4, 

Buss 6 och buss 7 går dit upp. Avstigning vid västertorg eller Täljstenen. Sen går man en kort sträcka 

till backen som ligger vid hågadalsskolan/lilla scoutgården.  

 

Lunch: korvgrillning vid pulkabacken. 

Kläder efter väder, eftersom det är en friluftsdag som spenderas ute så måste eleverna vara klädda 

så att dem kan vara ute under hela dagen. Tänk på att vi kommer att vara i naturen så det kan vara 

bra att ha rejäla skor eller stövlar. Vi rekommenderar att man har kängor eller stövlar den här dagen 

och har extra strumpor med sig om det skulle bli extra blött. Vill man ha ngt extra att äta så kan det 

vara bra att ha med sin egen matsäck och gärna något varmt och dricka. 

Ansvarig: Pipsa 

 


