Checklista - att tänka på inför er exkursion med Ekobussen


Anmälan görs via E-tjänst på www.jonkoping.se sökord Ekobussen. Glöm inte att anmäla
önskat exkursionsmål, tider för dagen och telefonnummer till ansvarig lärare m.m.
Ibland händer det saker som gör att vi behöver få kontakt t.ex vid förseningar eller
exkursionsupplägg. Anmälan vill vi ha två veckor före planerad utfärd.



Informera eleverna noggrant om vad som förväntas av dem i form av matsäck och
lämpliga kläder. Det är blött på mossen och vi avbryter sällan en skogsvandring på
grund av regn. Den som går hungrig och fryser får inte nån bra dag ute.



Engångsförpackningar och plast har ökat i volym på exkursionerna. Vi vill be er att i
största möjliga utsträckning minimera engångsmaterial. En del skolor har löst det
så att den lunch som skickats med från skolan serveras i kärl som eleverna tagit med
hemifrån. För dryck rekommenderas stora dunkar som eleverna får tappa ur och att ni
har med material som kan diskas. Arbeta fram ett system som fungerar för er skola.



Planera och meddela ansvariga på Ekobussen hur ni kommer att förbereda och
efterarbeta innehållet i exkursionen. Vår erfarenhet pekar tydligt mot att klasser som
jobbat med temat innan har större utbyte av exkursionerna. Elever som vet vad de
förväntas att göra är alltid mer engagerade och upplever dagen som mer givande.
Många ungdomar uppfattar undervisning utomhus som ”mindre viktig” och mer som ett
kul avbrott. Ni kan förbereda dem på att det är en vanlig skoldag med Ekobussen.



Nästan alla elever äger en mobiltelefon. Vi vill att dessa lämnas kvar i bussen. En del
lärare samlar in telefonerna vid påstigning. Det blir omöjligt för eleverna att lyssna, lukta
och känna om de är uppkopplade till nätet. Vi tror också att avsaknad av telefoner i
största allmänhet skärper uppmärksamheten och närvaron. Dessutom har vi sett
massor av elever som tappat bort eller förstört sina telefoner på exkursioner.



Vi har ibland problem med getingar, flera tillbud genom åren har klarats tack vare att
personerna som fått stick inte har varit överkänsliga. Getingstick kan ge upphov till
livshotande reaktioner. Problemen med aggressiva getingar brukar uppstå veckan
efter första frosten på hösten. Det är ni som har daglig kontakt med eleverna som
måste kolla i förväg om någon är överkänslig. Om så är fallet behöver ni och
föräldrarna ta ett beslut om elevens medverkan på Ekobussdagen.

Välkomna till Ekobussen – håll stövlarna leriga!
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