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Klassresor
Alla skolresor är djupt förankrade i Waldorfundervisningen och KFF vill värna
om att denna tradition fortsätter. Den pedagogiska nyttan med en skolresa går
inte att överskatta. Det förutsätter fortsatta frivilliga, gemensamma krafter från
föräldrar och elever. Vi föräldrar behöver ha förståelse och insikt om hur viktigt
resandet i sig är för lärandet och att vi ställer oss positiva till det.
De flesta klasser arbetar frenetiskt och initiativrikt med att samla in pengar.
Genom loppis, försäljning av diverse tjänster och tillverkning. Vi föräldrar är ett
viktigt stöd i den processen. Detta stärker också klassgemenskapen, vi lär känna
varandra bättre. Det är berikande och vi har ganska roligt tillsammans.
Samtidigt har förslag om att bidrag från Novemberfestintäkterna skulle kunna
vara en stor hjälp i denna strävan och ge faktisk guldkant till eleverna.
Därför har KFF arbetat fram ett förslag som vi hoppas ger en extra injektion i
klasskassan och uppmuntrar eleverna att nå sina resmål.
Klassresan i fyran som är kopplad till temat ”Nordens historia och mytologi.
Från inlandsisen till vikingatiden och fram till den begynnande kristendomen”.
Förslag på resmål; Utflykt och guidad rundvandring på Birka och Adelsö,
Mälaröarna.
Ungefärlig beräknad kostnad; Färja från Rastaholm inkl. guidad tour och entré till
museet 165 kr/elev till Birka. Kalle runristare tar 1000 kr/ skolklass inklusive 2 lärare
för rundvandring av Hovgården c:a 1h 15 min, övernattning Kolarkojan på Adelsö
500 kr/natten, ved och vatten tillhandahålls. Kojan sover 20 pers. går bra att sätta upp
tält eller eventuellt tränga ihop sig.
Totalt cirka 6000 kr per klass (räknat 27 elever 222 kr/elev) x 3 = 18 000 kr.
Klassresan i nian är kopplad till temat ”Jordbruk och geologi alternativt historia
& religion”. Eftersom geovetenskap ingår i ämnet geografi under året är det
intressant att resa någonstans där berggrunden framträder tydligt. Exempel på
resmål är Soleggen i Norge, Gotland, Skåne eller Utö i Stockholms skärgård
(geologi). Att bo och arbeta på en biodynamisk gård i Sverige eller Europa
(jordbruk) är ett annat alternativ och ett tredje resmål är att besöka Krakow och
Auschwitz (historia och religion).
I klass nio läggs också en viss betoning på att eleverna ska ge tillbaka t.ex. i
samarbete med resmålet de besöker.
Ungefärlig beräknad kostnad;
Pris Soleggen Mellan 105 000-130 000 kr. (650 kr/natt/elev, vuxen 750
kr./person/natt+ buss/chaufför)
Totalt bidrag är c:a 27 000 kr/klass x 2= 54 000 kr.
Klassresan i tolvan är en arkitekturresa. Intäkterna från tolvans evenemang
under Novemberfesten går oavkortat till klassresan och är ett välkommet
tillskott. Resan bekostas till största delen av skolan. Eleverna, som haft
undervisning i ämnet under året, får då möjlighet att studera en stads speciella
byggnader. Många arkitekturresor under åren har gått till Barcelona, Prag och
Grekland för att nämna några olika platser.

