Pakkeliste til lejrskole på Vigelsø

2 nætter

Kære børn og voksne,
Her er en guide til hvad man har brug for i forbindelse med en lejrskole på Vigelsø.
Listen er gældende for alle aldersgrupper 
Pak alt i en sportstaske, som barnet selv skal kunne bære.

















Sovepose - IKKE DYNE! Den varme trøje bruges som hovedpude.
Lagen – skal medbringes!
Toiletgrej og lille gæstehåndklæde.
Sko/sandaler og gummistøvler
Regntøj; jakke og bukser. Regnjakken bruges som almindelig jakke.
To par almindelige sokker.
Et par tykke sokker.
Et par ekstra bukser.
Et par shorts.
To ekstra T-shirts.
En langærmet almindelig trøje.
En varm trøje, gerne uld eller fleece.
To sæt undertøj.
Nattøj.
Kamera.
Lommelygte.

Afhængig af årstid: Hue, handsker, skiundertøj, tørklæde, solcreme & badetøj.

Tips og tricks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pak alt i én lille sportstaske, evt. med en sort sæk indeni, så tøjet er tørt,
hvis det regner på vejen op til skolen. Pak IKKE i løse poser, affaldssække og kufferter.
Barnet skal selv kunne bære alt på én gang. Det skal pakkes så barnet kan gå 1-2 km med det hele selv.
OGSÅ selv om der er bagagevogne.
Medbring IKKE dyne og hovedpude, det fylder alt for meget på færgen og små børn kan ikke selv tumle de
store poser. Medbring sovepose og brug i stedet den varme trøje som hovedpude, evt. indeni en T-shirt.
Pak et lille gæstehåndklæde i stedet for et badelagen. Et gæstehåndklæde er rigeligt til at tørre en
voksenkrop. Der er opdelte baderum, så børnene har ikke brug for at være skjult bag et håndklæde.
Pak let og tænk praktisk. Børnene skifter ikke tøj ret tit når de er på tur, det vigtigste er at de har et sæt tøj
hvis de bliver våde.
Der skal være to par fodtøj, så der er noget at skifte med, hvis det ene par bliver våde.
Fx: gummistøvler og sandaler.
Brug regnjakken som frakke, og lad hverdagsjakken blive hjemme.
Mad pakkes i mindre kasser, så det er let at håndtere op og ned af færgen, uden der vælter tomater og
sølvpapir ud til alle sider.
Overvej om det er fornuftigt at lade børnene medbringer mobiltelefoner. Benyt jer af muligheden, og
efterlad mobilen hjemme. Lad børnene nyde stilheden uden navlestreng 

God tur, mange hilsner fra dyr og mennesker på Vigelsø

