
Till elever/vårdnadshavare åk 5  
 

                       FRILUFTSDAG - VANDRING 
                                Onsdagen den 27 maj (5B + 5C) 
                                Onsdagen den 3 juni (5A + 5D) 
 

 
 

Nu är det dags för friluftsdag och vandring för våra femmor. Pga rådande             
omständigheter har vi valt göra en vandring utan att behöva ta oss med buss. Syftet               
med dagen är utmaning, upplevelse, gemenskap samt att stimulera elevers intresse           
av att vistas/röra sig i naturen.  
 
Vi kommer att vandra till Marmorbruket och gå Marmorbruksleden. Förutom lunch           
behöver kan vara bra att ha med ett kompletterande mellis / liten fika att kunna               
stoppa i sig under vandringen. I ett mellis / en fika är det okej att ha med smörgås,                  
frukt, dryck och en liten fika. Godis, läsk och energidryck lämnas hemma. Tänk på              
att en fika ska vara i liten mängd. Pga att det i gruppen finns elev med svår                 
nötallergi, är det absolut förbjudet att ha med sig nötter. Vid fysisk aktivitet krävs              
det vätska – kom ihåg att ha med dig minst en flaska vatten! 

 
En heldag ute i skogen kräver bra kläder. Nu är våren kommen men det kan vara 
allt från sol och värme till kyla, blåst och regn. Tänk på att ha en sko som är bekväm 
för dina fötter att promenera långt i. 
 
 
 

Fortsätt på nästa sida....... 
 



Att tänka på vid klädsel/packning: 
● Packa i en ryggsäck så att det är lätt att bära när du ska vandra. 
● Kläder - Kängor/bekväma promenadvänliga skor, regnkläder, extratröja 

såsom fleece/stickad, extra strumpor, oömma kläder ex. jeans, mössa, vantar, 
vindtät jacka. (Ett bra sätt att hålla fötterna torra är att ha frys/kylpåsar över 
strumporna.) 

● Packa dina extrakläder i plastpåse om din väska blir blöt av regn. 
● Dryck, frukt, liten mellis/fika. 
● Något att sitta på, sittunderlag eller liknande. 
● För dig som har ev. allergier/astma – glöm inte din medicin! 

 
Samling i klassrummet:  08:00 
 
Avslut på skolan:  14:00 
 
Vi ser fram emot en spännande och lyckad dag med mycket glädje och fina 
naturupplevelser! 
  
Friluftshälsningar 
från personalen i årskurs 5 
 
 


