
 
 
FÖRÄLDRAVANDRING VINSTA ÖSTRA 
 
Så här går det till: 
Årskursombuden delar upp klasserna på de olika dagarna. Ett pass på fredagen och 
ett pass på lördagen, 21.30-23.00.De ansvarar också för att hämta ut, 
lämna över och återlämna ryggsäckarna med reflexvästar efter lördagens pass.  
Vid schemaläggningen av passen, se till att ett ombud (eller en annan vidtalad förälder) 
noterar antalet vandrare och även ansvarar för att ryggsäckarna lämnas över till en 
person på nästa pass. 
 
Ryggsäckarna hämtas på en hatthylla nära ytterdörren vid skolans expedition på 
torsdagen eller fredagen innan vandringen och återlämnas på måndagen efter 
vandringen. På så sätt hinner nästa årskurs få dem i tid. Man ska inte gå in i skolan 
mer än för att hämta/lämna ryggsäckarna och behöver inte gå in i expeditionen. 
Expeditionen öppen måndag-torsdag 07.30-16, fredag 07.30-15.30 eller så kan man kontakta 
vaktmästaren för hjälp (08-508 054 64). 
 
Sätt gärna upp ett meddelande om vandringen på dörren till klassen för att påminna 
samtliga föräldrar. Det finns en färdig affisch att ladda ner på vår hemsida. Se följande länk: 
http://vgff.se/foraldrarvandring/  
 
Mötesplats inför vandringen är utanför matsalen. Sedan vandrar vi runt i närområdet 
och besöker platser där vi tänker oss att ungdomar och andra uppehåller sig. Vi 
skapar trygghet och får samtidigt motion, frisk luft och trevligt sällskap! ☺ 
 
Efter vandringen går ni in på http://vgff.se/foraldrarvandring/ och skrollar längst ned 
på sidan. Där finns ett fält som ni fyller i för att ange hur många som vandrat osv. Det är 
viktigt att ni fyller i detta så snart ni har genomfört vandringen så att ni inte glömmer 
det och går miste om en eventuell vinst. 
 
Observera: Västarna måste vara helt torra när de läggs tillbaka i ryggsäckarna, annars börjar 
de lukta illa. Lägg inte livsmedel eller dylikt i ryggsäckarna eftersom man kan glömma kvar 
det, och då kan väskor och västar bli förstörda.  
 
På vår hemsida, http://vgff.se/foraldrarvandring/ har ni all information ni behöver 
gällande vandringarna, där finns även en mall för att dela upp klasserna de olika 
dagarna. 
 

LYCKA TILL! 
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