
Stöten 12-16 januari 2020

2018 ordnade Skol IF en övernattningsresa till Stöten, jan 2020 planeras det en ny tripp.

Vi har lägenheter i ”Stöten mitt” man bor 4-6 st / lgh (alla lägenheter ligger i samma hus/korridor).

Vi åker söndag (12 jan) morgon (ca 06.30) sen åker vi hem torsdag (16 jan) ca 17-tiden.

Pris: 1500:- då ingår skipass 5 dagar, fritt bad i poolen, boende 4 nätter (ski in ski out, wifi) & buss 
tur & retur.

Nytt för denna resa är att varje lägenhet tar ansvar (tar med ) för sin egen mat. 

Till hösten kommer jag (Johan Plyhm) att träffa de elever som ska åka med till Stöten. Jag träffar 
eleverna på elevens val där dom får planera inköp & vad dom ska äta. Varje Lgh betalar alltså för 
sin egen mat. Jag kommer att samla dom elever som ska åka med i ett eget klassrum så planerar vi 
arbetet där.

Swish Skol IF: senast sista maj ska 750:- betalas in, resterande 750:- ska betalas in senast sista aug.
Swishnummer: 123 641 9261  (Britsarvsskolans IF). Märk betalning Stöten & elevens namn/klass.

OBS OBS kolla så att det finns plats innan man betalar in.

MAN ANMÄLER ETT GÄNG IHOP 4-6 ST, SOM SKA BO IHOP I LÄGENHETEN.

Söndag-morgon är det bra om man har med sig något att äta på bussen (frukost). Sen behövs det 
lunch för söndag (antingen matsäck/lunchpengar) innan vi kommer in i lägenheterna. 
På torsdagen kommer det att behövas lunch/middag eftersom vi checkar ut från Lgh ca kl 09.00. 

Maten som ska planeras för är:
Sön: Middag
Mån: frukost, lunch, middag
Tis: frukost, lunch, middag
Ons: frukost, lunch, middag
Tors: frukost

Dessa måltider kan ätas i Lgh (sen tillkommer lunch söndag, lunch/middag torsdag).

Man får söka ledigt från skolan (4 dagar). Men man väver in matte, hemkunskap & friluftsliv i den 
här resan. Man kan säga att man ”lär för livet” :).

Minst 2 ledare som medföljer.

Mer info om Brits Skol IF finns på skolans hemsida. (Sök Brits Skol IF på Google).

Mer info om Stöten: stoten.se

Frågor ? Johan.plyhm@falun.se  073-635 94 27
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