
    Idrætsdagene på Alme skole 

28. – 29. august. 
2. – 6. klasse 

 

Vi holder fast i den tidlige placering af  skolelejren – det giver færre forkølede og syge børn 

efterfølgende. 

 

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 kan man vælge sig ind på forskellige turneringer. 

Der vil være håndboldturnering, men det vil også være muligt at bruge 

hovedet i skak, kaste med træ i vikingespil, eller klaske til små runde 

bolde i bordtennis. 

 

Efter 15.30 er der opsætning af telte. 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 (er på bagsiden). 

 

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. 

 

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 efter at de har fået 

boller og saft og afleveres igen om fredagen kl. 

8.10. Det skal også meldes til klasselæreren senest 

tirsdag d. 26. aug. 

Vær opmærksom på at eleverne skal sove i telte – 

IKKE campingvogne mm. 

 

 

(SE BAGSIDE) 
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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 4. – 6. klasserne.  

For 2. – 3. slutter dagen kl. 13. 35.  

Hvis nogle elever i 2. – 3. ønsker at tage hjem kl. 12 i stedet for 13.35 er det muligt. Det 

skal bare meldes til klasselæreren inden onsdag d. 27. 

 

Afgang med bus mod Gilleleje 12.04 og Græsted 12.39  

SFO har almindelige åbningstider fredag.  

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

 

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. 

 

Disse herlige dage koster 75 kr. pr. elev, for børnene fra 4.-6. kl.  

Pengene skal afleveres til klasselærer, senest onsdag d. 27. aug. 

 

 

 

  


