
    Idrætsdagene på Alme skole 

25. – 26. august. 
2. – 6. klasse 

 

 

Torsdag: 
Alle eleverne møder omklædt kl. 8.10 til en kort morgensang i hallen og introduktion til 

dagen. Derefter skal eleverne igennem forskellige discipliner i løb, spring og kast.  

Eleverne skal prøve alle discipliner.  

 

Om eftermiddagen er der 3-bolds-turnering for 2.-4. klasse. Her skal 

eleverne bl.a. spille høvdingebold og langbold. 

5.-6. klasse tager bussen 13.05 mod Gilleleje sammen med Christian og 

Mathias. De skal spille stratego på stranden.  

 

Efter 15.30 er der opsætning af telte. 5.-6. klasse er tilbage fra Gilleleje 16.37 og sætter telte 

op herefter. Hvis der er forældre, der har planer om at komme og hjælpe med at sætte 

teltene op, bedes I være opmærksomme på, at opsætningen ikke foregår før kl. 15.30, da 

aktiviteterne på banen først skal afvikles. Jf. bilaget ”teltplan”, for hvor de forskellige 

klasser er placeret på skolen. 

 

2. og 3. kl. har fri 15.30, da de ikke skal overnatte på skolen. 

Eleverne kan evt. tage bussen hjem 15.39 mod Græsted og 16.04 mod Gilleleje. Der er 

busvagt. Ellers er der normal SFO. 

 

Resten af eleverne i 4.-6. kl. skal efter 

aftensmaden lave nogle forskellige spændende 

aktiviteter, indtil det er tid til at gå til ro i teltene. 

Eleverne i 4.-5. klasse skal være i teltene kl. 21.00. 

Eleverne i 6.klasse går til teltene kl. 22.00.  

 

Det er frivilligt for 4-6. klasserne, om de vil 

overnatte på skolen. Hvis eleverne ikke sover på 

skolen, skal de hentes kl. 20.30 (21.30 for 6. 

klasse) efter, de har fået boller og saft og afleveres 

igen om fredagen kl. 8.10. Det skal også meldes til 

klasselæreren senest tirsdag d. 23. aug. 

Vær opmærksom på, at eleverne skal sove i telte – 

IKKE campingvogne mm. 

 

 

Fredag -  
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Fredag: 
2.-3. kl. møder ind 8.10 til morgenandagt i hallen (der er som vanligt morgen-SFO).  

 

For 4.-6. kl. starter dagen med morgenmad kl. 7.15. 

og derefter morgensang, inden vi pakker teltene 

sammen og rydder op.  

Når teltene er pakket sammen, vil der igen være 

atletik på fodboldbanen. 

Bagage bliver placeret klassevis i skolegården. 

Dagen slutter kl. 12.00, for alle klasser.  

Afgang med bus mod Gilleleje 12.04 og Græsted 12.39  

SFO har almindelig lukketid fredag.  

Bagage, der står tilbage på skolen, bliver placeret under halvtaget i skolegården. 

 

 

SFO: 

Da både torsdag og fredag er anderledes dage, så er det vigtigt, at I giver besked om, hvad 

jeres barn skal efter begge skoledage. 

 

Torsdag har elever i 2.-3. klasse, som nævnt, fri kl. 15.30. 

Fredag slutter idrætsdagen kl. 12.00, men elever i 2. -3. klasse må gerne blive på skolen til 

kl. 13.30, hvor de normalt har fri. Der vil være lærere og pædagoger, som holder opsyn. 

Efter 13.30 er der almindelig SFO.  

Giv klasselæreren besked om, hvad dit barn skal begge dage senest tirsdag d. 23. aug. 

 

 

Hvad skal du have med? 
Praktisk idrætsstøj, sko, skiftetøj, toiletsager, sovepose, liggeunderlag, ekstra varmt tøj og 

evt. telt. Husk en god madpakke og noget at drikke til frokosten om torsdagen. Der vil blive 

serveret frugt og vand. 

 

Det kan være en god idé at tage stor bagage med mandag – onsdag, som kan opbevares i 

klassen. 

 

 

 

 

  


