
Hej alla åttor! Nu är det dags att dra ut i terrängen!
Datum 11-12 maj 2017

Nu är det dags för årets Sommarexpedition, detta blir ett ypperligt tillfälle att förbereda sig inför 
Kebnekaise! Vi har redan genomfört ett antal vandringar, nu kommer vi även att övernatta i 
skogen. Förutom att friluftsliv är ett obligatoriskt moment i läroplanen så är skälen till att skolverket 
tar med friluftsliv i läroplanen bl.a:

1. Bra träning 
2. Lära sig mer om naturen.
      Se olika naturtyper i verkligheten istället för att läsa om dem…
3. Lära sig mer om friluftsliv
    Vilka prylar man skall ha med sig, hur mkt kläder behöver man? Den viktigaste frågan av alla:        
Hur lite prylar skall man ha med sig o.s.v.

4. Lära mer om att hand om sig själv utan föräldrar
     (Ta eget ansvar o.s.v.)

5. Få en inblick i hur en stor del av jordens befolkning har det: Inget rinnande vatten

6. Klassgemenskap! Uppnås bara om man gör saker tillsammans

Så här kommer den här Sommarexpeditionen gå till:

Vi kommer att gå från skolan efter lunch Torsdagen 11 maj ca kl 12.45, så det är vanlig skoldag 
fram till lunch. Vi går på Sörmlandsleden till krampan som ligger i Marvikarnas naturreservat ca 20 
km enkel resa där vi kommer att slå läger (samma ställe som förra våren). Där kommer det även 
finnas tillgång till toaletter. Väl framme så kommer vi att slå upp våra tält och äta middag (skolan 
står för middagen). Efter det kommer ni att få träna på att klättra, Robert Kärrlander kommer göra 
en Via Ferrata-slinga som ni kommer få testa på. Senare på kvällen så umgås vi och grillar korv. 
Dagen efter så äter vi frukost ihop och packar ihop oss och går tillbaka till skolan. Vi beräknas vara 
tillbaka klockan 12-.00 13.00 men ta tiden med en nypa salt. För att ni ska kunna fixa saker tid så 
kommer här en utrustningslista till övernattningen. Kanske du kan låna ihop det som saknas? 



Utrustningslista för vandring

Tält             ( Meddela Zakaria om du har ett tält som du kan ta med)

Ryggsäck    ( Finns att låna på skolan, ni som lånade på vandringen kan ta samma som ni 
använde då)

Liggunderlag   ( Finns i viss mån att låna från skolan)

Sovsäck   OBS! Vattentätt förpackad i plastpåse, gärna två…

Mat (Skolan står för middagen och frukosten dagen efter, lunch äts på skolan innan avfärd. Ta med 
matsäck för både vandringen dit och hem, exempelvis frukt, smörgås, russin en energibar eller 
annat som ger lite extra energi.)

Vatten!         ( 4 liter att dricka)

Regnkläder  ( dvs. byxor och jacka med huva.)

Stövlar         ( eller vattentäta kängor. Det går att gå i gympaskor men du blir blöt…)

Strumpor      ( 1 par till ombyte)

Tjocktröja     ( Typ ylle eller fleece)

Mössa          ( Ja! Det kan vara kallt på natten…)

Handskar

Medicin!       ( Gäller för dig som är allergisk, har diabetes, etc.)

Skavsårstejp ( Brett tygplåster coachtejp eller compeed)

Toapapper

Tandborste

Badkläder

Skräppåse   ( Här ska du lägga ALLT ditt skräp) 

Tänk på att ryggsäckens vikt inte bör överstiga en tredjedel av din egen vikt. Att kånka med grejer 
som är “bra att ha”, men inte helt nödvändiga som t.ex spel, kostar mer energi än det ger tillbaka…

Så jag vill att du först väger dig själv och sedan din packning för att undvika att den blir för tung. Vi 
kommer några dagar innan vandringen att gå igenom och visa hur man kan packa på rätt sätt  
samt hur man klär sig rätt. 

Vänliga hälsningar 

Zakaria Larsson Rochdi




