Forntidsdag 6 timmar, höst 2021

Välkommen till Ekehagens Forntidsby!
Lärodagen på Ekehagen är ett komplement till skolans undervisning om förhistorien. Störst vikt
läggs vid praktiskt arbete där eleverna lär genom att själva prova och göra egna erfarenheter.

Programmet innehåller momenten:
* Laga fruktsoppa som innehåller blåbär,
nypon, äpple, russin och honung.
* Laga rotsakssoppa
* Baka hällbröd
* Lägga ner mat i kokgrop:
vid bokningen har ni valt fisk, fläskkött
eller vegetariskt alternativ.
* Hantverk: pil med flintspets och harts
samt sömnad av skinnpåse.
* Rundvandring i forntidsbyn.
* Jakt och fångst på fällestigen
* Fri lek (om det finns tid).
Praktisk information

Försenade? Meddela oss snarast på
nummer 0515 – 88 67 60.
Ankomst: kom i tid, helst 15-30 minuter
före programmets start. På parkeringen
möts ni av personal. Vi går igenom
praktiska frågor som antal elever, var
toaletter finns etc. Ni anvisas sedan en
plats där ni kan invänta era pedagoger.
Kläder: praktiska och oömma för
utomhusbruk. Regnkläder och
sittunderlag vid risk för regn. Ha gärna
grova varma skor.
Matsäck: smörgåsar, mat och frukt. Tänk på att packa för flera matpauser (så ni kan fika före
programmets början också). Gärna rejält med mat. Matlagningen i Ekehagen är en ordentlig måltid
men alla tycker inte om forntidsmaten. Lunchpausen är ca 1 timma.
Sådant som vi behöver veta: information om allergier, funktionshinder etc. meddelas senast en
vecka före besöket.
Lärodag: besöket i Ekehagen är en skoldag. Telefoner, godis, läsk och liknande skall vara
nedpackade under aktiviteterna. Fotografering är tillåten men endast på rast eller av vuxen.
Avresa: programdagen slutar på angiven tid i forntidsbyn. Om ni avser att besöka souvenirbutiken
eller äta glass måste avresetiden anpassas till det. Ett besök i butiken tar ca 30 minuter.
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Kostnader
Forntidsdag 6-timmar, höst, kostar 270 kr per elev. Minsta debitering 10 deltagare.
Två ledare medföljer klassen utan kostnad. Anmäl om ni önskar fler personalplatser.
Medföljande förälder betalar 60kr i receptionen.
Antalet föräldrar bör inte vara mer än max hälften av antalet elever.
Betalning
Avgiften faktureras i efterhand. Försäkra er om att vi har aktuell fakturaadress och referensnummer.
Sjuk, eller för dagen frånvarande elev, som inte avbokats debiteras med 85kr.
Avbokning
* av hel klass kan ske senast 30 dagar före besöksdatum utan kostnad.
* 29-7 dagar före besöksdatum debiteras med halva kostnaden.
* därefter debiteras hela kostnaden.
* enstaka elever kan avbokas utan kostnad fram till 7 dagar före besöksdatum.
Därefter debiteras 85 kr per elev.
Efter programdagen – OBS! 2021 KAN FÖRÄNDRINGAR FÖREKOMMA – SE HEMSIDA

Souvenirbutik: m ed smycken, flinta,
brummare och mycket annat.
Utbud och priser är anpassat till elever.
Ett besök i butiken tar ca 30 minuter.
Glass: vi säljer glassar från Klingglass i
Mariestad. Se www.klingglass.se.

Skollunch: kan bokas i på Ekehagens
servering före eller efter ert besök! Bokas
senast en vecka före besöket.
Se meny och priser på www.ekehagen.se
Vägbeskrivning
Ni hittar oss utmed riksväg 46 mellan
Falköping och Ulricehamn strax utanför
samhället Åsarp, 2 mil söder om
Falköping.
Kontakt
E-post: ekehagen@falkoping.se
Telefon: 0515 88 67 60
Hemsida: http://www.ekehagen.se
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