Åre 13-15 april

TILL VÅRDNADSHAVARE !!!

Åreresan närmar sig med stormsteg! Sundmans Fjällgård är bokad ! (sundmans.se) det ligger i
Järpen nån mil utanför Åre.
Fredag 13 april kan man lämna in packning/skidutrustning i aulan mellan kl 08.00-08.15. Lektioner
fram tom kl 10.55, sen får eleverna äta lunch kl 11.00 & 11.30 är aulan öppen för avhämtning av
utrustning. Bussen är framkörd i bussrondellen (vid Brits) kl 11.50.
Samling: Fredag 13 april kl 11.50 bussrondellen Brits/Tegel.
Medföljande ledare Johan Plyhm och Maria Selander. Medföljande förälder Malin Thunblad.
Är det något ni vårdnadshavare vill att vi ledare ska känna till om ert/ era barn hör av er.
Ev. specialkost meddelas snarast till Johan.
Alla måltider ingår utom middag fredag kväll, lunch lördag & lunch söndag.
Vi stannar vid ICA i Sveg på fredag kväll, där kan man handla med sig något att äta till kvällen.

Vi åker med: Hedmans Buss
Hedmans buss växel: 0246-79 88 80
Johan Plyhm 073-635 94 27 (reservnummer 073-079 71 96) johan.plyhm@falun.se,
Maria Selander 073-8425349
Om det är så att någon vill ha med både skidor och snowboard, så funkar det, men hör av dig till
Johan innan.
Prel hålltider:
Lö ca 07.15 åker vi till Åreskutan, ca 17.00 åker vi till Fjällgården (kort stopp på ICA
Järpen). Söndag städa ur boendet åka ca 07.15 till Åreskutan, åka ca kl 17.30 mot Falun med
matstopp på pizzeria (förbeställd pizza) i Svenstavik.
Regler:
Självklart nolltolerans mot alkohol/droger. Missbrukas detta får föräldrar/vårdnadshavare
ombesörja hämtning omgående.
Ingen energidricka är tillåten under resan.
Tänk på ev. nötallergiker, det är inte tillåtet att ta med snacks el dyl som innehåller nötter.
Inget chips, kexchoklad el liknande som ”smular”på bussen.

PACKLISTA:
Skidutrustning (hjälm är ett krav och glöm inte skidglasögon).
Skidkläder
Sängkläder (lakan, örngott, påslakan/sovsäck) Kudde och täcke finns.
Handduk
Toalettartiklar
Ev. mediciner
Mobilladdare och ev powerbank
Pengar till de 3 måltider som ej ingår
Vi kommer att lägga ut bilder på Facebook & Instagram ifall ni vill in & titta.
Facebook: Brits Skol IF Cafeteria
Instagram: britsskolif

M v h / Johan

