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”Det här var roligt. Bra idé att ha en skoldag
utomhus, och parken var perfekt som klassrum.
Eleverna blev rejält överraskade av den levande
statyn. Ett bra knep att väcka barnens
uppmärksamhet och nyfikenhet.”

Klassrum utan väggar
Skoldagen i Rottneros Park börjar med att elevernas
nyfikenhet väcks genom ett annorlunda och roligt
välkomnande. Sen följer ett äventyr genom parken där
olika skolämnen berörs. Undervisningen beräknas pågå
en halvdag. Resten av skoldagen kan bli en lång rast
med bus och skoj i Äventyrsparken.
I god tid innan besöket skickas en handledning och
förberedande material ut till klassen. Där får eleverna
träna på en del av momenten som ska genomföras. På
besöksdagen finns övrigt material på plats och ni kan
genomföra aktiviteterna i er egen takt. I samarbete med
pedagoger på Klarälvdalens Folkhögskola har Rottneros
Park tagit fram ett unikt alternativ till traditionell
skolundervisning. ett unikt alternativ till traditionell
skolundervisning. Vi har tät kontakt innan besöket och
personal finns på plats för att instruera när ni anländer
till parken, så ni kommer igång. Alla skolor i Värmland
får nu chansen att prova ett nytt sätt att låta sina elever
få fakta, förståelse och färdighet.

Skoldag eller utflykt
KOM IHÅG ATT BOKA INNAN NI KOMMER
Barngrupper är lite extra välkomna 23 maj - 17 juni.
Lektionspaketen gäller
23 maj - 17 juni, samt 31 augusti- 12 september. Boka
in din grupp redan nu!

Kostnad
Barn 4-15 år i grupp: 30 kr/person. Ledare går in gratis.
Max tre ledare/barngrupp om minst 20 personer.

TILLÄGG
Med guide utklädd till staty: 50 kr/person.
Lektionspaket - Klassrum utan väggar
Lektionsmaterial 100 kr/person för lektionsmaterial
inklusive lärarhandledning.

RESA
Ta tåget till Rottneros Park. Kontakta
www.varmlandstrafik.se för mer information.
Ingångsgrind till parken finns i närheten av
Rottneros tåg-hållplats. OBS! Ring innan besöket
och meddela att grinden ska låsas upp.
INFORMATION OCH BOKNING
VIA TELEFON ELLER MEJL

”En härlig skoldag i underbar utemiljö då vi
integrerade flera ämnen som bild, svenska och
biologi.”

Telefon: 0565-167 70
Mail: info@rottnerospark.se Besök vår
webbsida för mer information:
www.rottnerospark.se/skolklasser

