Kære forældre.

Udstyr

Nu nærmer tiden sig for at elever og medarbejdere skal på
skilejrskole i, denne gang til Monte Maniva i Italien. Det er et
godt skisportssted til Alpin og Snowboard. Det er en længere
bustur på ca. 14 timers kørsel (22 timer i alt), som vi stille og
roligt lader mentalt op til.

Vi vil gerne understrege, at det ikke er nødvendigt at investere i
nyt, dyrt skitøj. Det handler alene om at have flere lag tøj på!
Det er en god idé at låne sig frem.

Pas
Det kræver et pas at komme til Italien. Derfor vil vi gerne bede
jer, om at tjekke jeres barns pas er gyldigt eller evt. nyanskaffe.
Vær opmærksom på at det kan tage tre uger at få lavet sig et nyt.
Vi samler pas ind lige efter juleferien.

Info
Alle skal være på skolen senest lørdag d. 23. jan. kl. 21:00
Afgang fra Finderup d. 24/1 kl. 10.00
Hjemkomst til Finderup d. 29/1 ca. kl.14.30
Vi skal bo i store lejligheder, med plads til 10 personer.
Vi glæder os alle meget til en stor fælles oplevelse mellem elever
og medarbejdere. Der er mange medarbejdere, der deltager i
lejrskolen.

Formålet med en skitur er blandt andet:
-

-

Vi vil gerne give eleverne en mulighed for at udfordre sig
selv fysisk, psykisk og motorisk
Vi skal opleve Italiens og Alpernes særlige vinterlandskab
med bl.a. sne, sol, bjerge og kulde.
Bo i lejligheder med andre elever med de udfordringer det
medfører bl.a. madlavning og en anden struktur, end
eleverne ellers kender fra dagligdagen.
Få en fælles oplevelse.

Vi befinder os på følgende adresse:
Finderup Efterskole + elevens navn
Chalet Maniva
Via Filzi 17 Gardone Val Trompia
25063 BresciaVia Filzi 17 Gardone Val Trompia
Italy
I kan komme i kontakt med os på tlf.:
0045 23633751 (Frank)
0045 23633752 (Lone)
0045 23633206 (Oluf)
I dette brev er medsendt en pakkeliste, samt et dagsprogram for
turen.

Pakkeliste

Plastpose til beskidt tøj.

Pas
Sygesikring
Penge (vi anbefaler 300- 400 kr., som kan veksles via
elevbanken). Eleverne får al forplejning, så det er kun til slik og
varm kakao…

Elektronik (især til busturen) Ipad, Tablet, telefon (eget ansvar)
Ingen PC
Evt. læsestof

Vinterjakke
Skibukser
2 par skisokker
Vinterstøvler
Hue
Handsker/luffer (ikke strikkede)
Solbriller/skibriller (hvis I har i forvejen)
5 sæt undertøj
5 t-shirts
5 par strømper
2 lange bukser
Langt undertøj, træningsbukser eller lignende
1 varm, ulden trøje (evt. en fleecetrøje)
Sovepose/tæppe til bussen
Hovedpude
Evt. nattøj
Toiletsager (evt. creme mod sol, vind og frost)
Evt. medicin
Håndklæder (et stort + et lille)

PS. Er julegaven ikke købt endnu, vil gode handsker, hue eller
skiundertøj være et godt bud 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Danny og Frank

Søndag d. 24. januar 2016
Kl. 08.30

Bussen ankommer til Finderup efterskole

Kl. 10.00

Afgang fra Finderup Efterskole
……………………..

Kl. 8.00

Forventet ankomst til Maniva. Tjek ind og
morgenmad. Udlevering af ski. Skiløb

Mandag d. 25. januar 2016 – torsdag d. 28. januar 2016
Skiskole, Skiløb, samvær i lejligheder og en masse andre
Udfordringer. Fælles aftenprogram hver aften.

Torsdag d. 28. januar
Kl. 17.00

Tjek ud og afgang fra Maniva mod Danmark

Fredag d. 29. januar
Kl. 14.30

Forventet ankomst til Finderup Efterskole. Herefter
normal hjemrejse.

