
Information om klassresa till Gotland 

Söndagen den 30 maj är det dags för avresa till Gotland. Hemresan är på torsdagen den 3 juni 

och vi kommer hitta på olika aktiviteter medan vi är där. Vi har satsat på aktiviteter utomhus 

där vi inte beblandar oss med så många andra, eftersom vi alla är medvetna om vikten att 

hålla avstånd vid det här laget. Under hela resan har vi en egen buss som tar oss mellan de 

olika platserna. På ställen där vi behöver beblanda oss med andra, t ex på färjan, kommer det 

finnas tillgång till munskydd.  

Packlista 

• Underkläder till 4 dagar 

• Ombyteskläder (tröjor, byxor, shorts, tjocktröja mm) 

• Oömma kläder 

• Sovkläder 

• Bekväma skor 

• Handduk, duschhandduk, toalettsaker (tandborste, tandkräm, schampo, tvål, solkräm 

mm) 

• Underlakan, påslakan, örngott 

• Ryggsäck att ha med på utflykter 

• Badkläder 

• Regnkläder 

• Vattenflaska 

• Tom matlåda (vi kommer fixa egen lunch att ha med oss någon dag) 

• Bok 

• Cykelhjälm 

• Mellanmål/fika till utresan 

• Fickpengar, max 400 kronor 

Att veta 

• Ät frukost innan avresa på söndagen, ingen äter på bussen. 

• Det är tillåtet att ha mobiler med sig, dock kommer användningen att begränsas. Alla 

mobiler samlas in på kvällarna så att ingen har tillgång till dem på nätterna. 

• Rumsfördelning görs av lärarna. 

• De vuxna som åker med på resan är Therese Andersson, Emelie Edgarn (flexen), 

Lasse Heimlander (reseledare och förälder), Pär Lundberg (förälder) 

 



Datum Tid och aktivitet Måltider 

30/5 

Söndag 

08.00 Samling skolans parkering 

12.00 Avgång färja 

15.10 Ankomst Visby för vidare resa till 

Bunge vandrarhem. 

Installation på vandrarhemmet 

Laga kvällsmat 

21.30 På rummen 

22.00 God natt! 

Lunch: på färjan 

 

Kvällsmat: 

31/5 

Måndag 

08.00 Frukost 

Dagsutflykt: Klintehamn med 

skeppssättningar, Slite och bad i Blå lagunen 

18.30 Kvällsmat 

21.30 På rummen 

22.00 God natt! 

Lunch: Medhavd matlåda 

 

Kvällsmat: 

1/6 

Tisdag 

7.30 Frukost 

08.30 Buss till Gangvide farm 

10.00 Gangvide farm 

Paddling, lunch, information om arbetet på 

gården 

18.30 Kvällsmat 

21.30 På rummen 

22.00 God natt! 

Lunch: Grillade hamburgare 

på Gangvide farm 

 

Kvällsmat: 

2/6 

Onsdag 

08.30 Frukost 

09.40 Lämna vandrarhemmet 

10.00 Färja till Fårö 

Dagsutflykt: cykla på Fårö för att bland 

annat se raukar 

18.30 Kvällsmat 

21.30 På rummen 

22.00 God natt! 

Lunch: Medhavd matlåda 

 

Kvällsmat: Köpt pizza 

3/6 

Torsdag 

08.30 Frukost 

10.00 Lämna vandrarhemmet 

Dagen spenderas i Visby 

16.40 Avgång färja 

Ca 22.00 Ankomst till skolans parkering 

Lunch: på egen hand i 

Visby 

 

Kvällsmat: på färjan 

 

Tiderna är cirkatider och aktiviteterna kan förändras beroende på exempelvis väder eller 

tidsaspekter. En av kvällarna kommer vi genomföra en gotländsk femkamp i vandrarhemmets 

regi.  

Om någon behöver ha med sig läkemedel vill vi att vårdnadshavare kontaktar mig snarast 

angående hanteringen av dessa. 


