
Studietur 24. -26. april 2023. 

 

Kære årgang 2022-23, 

Vi flytter undervisningen til Klinteborg, ved Fårevejle. Her skal vi opholde os i 2 døgn og have en studietur fyldt med 

udeliv, frilufts- og idrætsaktiviteter, samvær og fællesskab.  

 

For eleverne er formålet for studieturen følgende: 

• At blive undervist i kendte og anderledes fag og aktiviteter. 

• At opbygge og udbygge venskaber. 

• At hele Idrætsskolen er sammen over et par døgn. 

• At opleve nye steder og få nye oplevelser. 

 

Afrejse og hjemkomst: 

Vi møder mandag den 24. april på Idrætsskolen kl. 9.00. Bussen kører kl. 9.30. 

Vi kommer tilbage til Idrætsskolen og Grøndal Multi Center onsdag den 26. april ca. klokken 13, hvor vi spiser fælles 

frokost. Elever, der til dagligt er på kørsel med Skovlunde Busser, vil som vanligt blive kørt fra skolen med Skovlunde 

onsdag efter hjemkomst. Det samme gælder for elever der kører med LAVUK bussen. 

 

Program og indkvartering: 

Vi synes selv vi har sammensat et spændende, udfordrende og hyggeligt program. Der bliver blandt andet: Kano og 

kajak, orienteringsløb, bålaktiviteter, forhindringsbaner, udendørs spil og gamle idrætslege. Hver morgen holder vi 

fælles morgensamling. Derefter begynder dagens aktiviteter.  

 

Indkvartering foregår på 2-6 mands værelser. Drenge og piger sover hver for sig. Info om værelsesfordeling får I i 

bussen. 

 

 

Medbring:  

Se vedlagte pakkeliste. 

 

Medicin: 

Hvis det er ønsket, opbevarer og udleverer kontaktlærerne gerne medicin. Husk at udfylde medicinskema. 

 

Kontakt: 

På studieturen kan vi kontaktes via souschef Mads på telefon: 2616 7094 

Adressen er: FDF Lejr Klinteborg; Ribsvej 9, 4540 Fårevejle 

Følg turen på Idrætsskolens Facebookside 

 

Tilmelding  

Tilmelding på vedlagte tilmeldingsblanket. Turen er gratis - I skal ikke betale noget!! 

 

Har du/I spørgsmål vedrørende turen, så kontakt gerne kontoret på tlf. 38882846  

Vi glæder os til at tage på studietur med jer alle! 

     

   På personalets vegne - Amanda, Tina, Morten og Mads 
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Pakkeliste til studieturen 

På Idrætsskolen hjælper vi dig med at pakke: 

 

• Idrætstøj 

• Idrætssko til indendørs og udendørs brug 

• Badetøj 

Hjemmefra skal du medbringe: 

 

 

• Sygesikringsbevis 

• Eventuel medicin + medicinskema + lægemiddelinstruks 

• Eventuelt musikafspiller, lommelygte, blade/bøger og spil 

• Almindeligt tøj til hverdagsbrug 

• Undertøj 

• Sokker 

• Evt. hjemmesko 

• 1 – 2 varme trøjer 

• En varm jakke 

• Vandrestøvler eller gummistøvler 

• Regntøj 

• Toiletsager 

• Badetøj (hvis du ikke har badetøj på skolen) 

• Sovepose eller dyne + evt. hovedpude  

• Lagen  

• 1-2 håndklæder 

 

Du skal ikke medbring lommepenge – der er intet at købe på studieturen.  
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Tilmeldingsblanket til 

Idrætsskolens studietur, 

24.-26. april 2023. 

 

Navn_______________________________________________________________________ 
 

Tilmelding til studieturen: 

 

• JA TAK, jeg deltager i studieturen.    Sæt kryds _____ 

 

• NEJ TAK, jeg kan desværre ikke deltage i studieturen.     Sæt kryds _____ 

 

Hjemtransport efter ankomst til Grøndal Multi Center onsdag den 26. april. 

Elever, der til dagligt er på kørsel med Skovlunde Busser, vil blive kørt hjem med Skovlunde onsdag 

eftermiddag. 

Elever der til dagligt kører med LAVUK bussen om eftermiddagen, vil også gøre dette denne onsdag. 

 

 

Denne seddel afleveres på skolens kontor senest tirsdag den 11. april.  
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København den _____________________ 

 

Lægemiddelinstruks for _________________________________________ med cpr.nr: ___________________________ 

 

Idrætsskolen er som dagtilbud, Ifølge ”lov om medicinhåndtering” forpligtigede til at skabe rammerne for at de elever, der er i 

medicinsk behandling, også kan være det, mens de er elever på Idrætsskolen.  

For, at vi kan håndtere medicin i tråd med ”lov om medicinhåndtering” og for, at sikre elevernes helbred bedst muligt, herunder, at en 

given ordination efterleves, skal nærværende instruks udfyldes i af den enkelte elevs bosted.  

Denne instruks beskriver processer og aftaler vedrørende medicinhåndteringen. Og den danner sammen med CSC print 

(medicinoversigten fra bostedet) grundlag for Idrætsskolens håndtering af den enkelte elevs medicin. Af CSC fremgår følgende: 

Hvem medicinen vedrører, hvilken medicin der er tale om, hvad tid det skal gives, mængde/antal; hvorfor den gives og evt. 

bivirkninger. 

Alle ønsker og ændringer, fra bostedet, vedrørende medicin og/eller observationer relateret til dette skal gives Idrætsskolen i skriftlig 

form. 

Al medicin der skal håndteres af Idrætsskolen, skal være dosisopdelt og mærket med elevnavn og cpr.nr. 

 

Hvornår modtager Idrætsskolen CSC-print og medicin?  

 

Hvem afleverer det på skolen og til hvem? 

 

Skal medicinen: Udleveres, Gives eller Indtages overvåget? 

 

Hvem skal Idrætsskolen kontakte ved tvivlsspørgsmål? 

 

Praktiserende læge (Navn, adresse og tlf.nr.): 

 

Medicinansvarlig på bostedet (Navn og tlf.nr.): 

 

___________________________________________________                                       

Medicinansvarlig, bostedet  
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