Vecka 41 2019
Vilken härlig skolresa!
Tidigt på måndagsmorgonen samlades alla elever samt medföljande vuxna på stationen i Vingåker.
Desination var Sveriges huvudstad Stockholm med besök på Tekniska museet. Med fin hjälp av ett
bidrag från Kunskapsbanken så kunde vi förverkliga denna resa i vårt projekt "matematik med liv och
lust". Extra roligt var ett samarbete med Tallåsskolan denna dag, tre duktiga niondeklassare fanns
med som hjälp. Vi vill passa på att tacka ALLA som följde med på resan och hjälpte oss. Det
möjliggjorde bland annat att åka tåg vilket var mycket uppskattat.
Vi hade abonnerat en buss som väntade på oss vid Centralen. Det var till mångas lycka en
dubbeldäckare. Med hjälp av Ingas sightseeing tog vi oss till museet. Där blev det lek i
matematikträdgården en stund innan förmiddagens skolprogram tog vid. Elever i F-2 arbetade med
mönster och matematik. De äldre fick prova Minecraft och matte. Det var roligt och lärorikt.
Efter den goda lunchen i restaurang Tekniska by Pontus hann vi upptäcka museet på egen hand innan
bussen tog oss tillbaka till centralen. Där vinkade klass Munin till åk F-3 som reste mot Vingåker igen.
Eleverna i klass 4-6 fortsatte äventyret med att promenera till kvällens övernattningsställe - den
fantastiska båten Af Chapman som är ett vandrarhem värt att rekommendera. Vi inkvarterade oss
och tog det lite lugnt. Efter en stund var det dags att promenera igen, nu genom Gamla stan för att
besöka restaurangen Vapiano. Våre elever är helt suveräna att resa och umgås med. Petra och jag
kunde konstatera att "er skulle man gärna åka jorden runt med så duktiga som ni är". Tillbaka på
båten blev det myskväll med bland annat en Kahoot om Stockholm, olika spel och lite godis. De flesta
var trötta efter en spännande, rolig och lärorik dag.
På morgonen åt vi en delikat frukostbuffé innan det på nytt var dags att promenera. Nu gick vi till
Riksdagshuset och pratade om hur Sverige styrs. Vi hann sedan med lite shopping innan det var dags
att åka hem. I Flen fick vi reda på att en ledning ramlat ner och att tåget måste stanna i Katrineholm.
vI fick ta snabba beslut och vi tackar de vårdnadshavare som så snabbt kunde hjälpa oss att lösa den
nya hållplatsen.
Vi är så tacksamma för detta äventyr för alla på skolan. Bilder mm kommer vi att visa på vår
redovisningskväll den 19 december. Denna resa blir ett minne för livet.

