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Hej alla föräldrar/vårdnadshavare på Ekliden! 

 

För att öka tryggheten för våra ungdomar kommer Eklidens skola tillsammans med 

Nattvandring.nu/Föräldranärvaro Sickla ön under läsåret 18/19 att anordna kvällsvandringar på 

Sicklaön. Detta läsår vänder vi oss till föräldrar/vårdnadshavare i åk 7 och 8 på Eklidens skola. Varje 

klass kommer under läsåret att ansvara för varsin helg.  

 

Vandringarna sker fredag- och lördag kväll mellan 20.00-23.00. Samlingsplats är 2:ans           

fritidsgård. På plats informeras gruppen om hur vandringen kommer gå till, västar och kartor delas ut 

och områden där vandringen ska ske bestäms. Vår förhoppning är att så många 

föräldrar/vårdnadshavare som möjligt ska delta. 

 

Förutom att ni gör en bra insats för våra ungdomar så finns nu möjligheten att tjäna en slant till 

klasskassan. De klasser som har flest vuxna ute och vandrar vinner pengar till klasskassan.  Första pris 

är 5000 kronor, andra pris är 3000 kronor och tredje pris är 1500 kronor.  

 

Ju fler gånger en förälder/vårdnadshavare från en klass vandrar desto större är chansen till vinst. Man 

kan såklart vandra även de dagar då ens barns klass inte är ansvarig och på så sätt ökar chansen till 

vinst. Närvaro rapporteras vid 2:ans fritidsgård. Viktigt att ta närvaro vid varje tillfälle då man täcks 

av nattvandring.nu försäkring. 

Se schema för vandringen på baksidan. 
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Schema för vandringarna fredag- lördag, samling 2:ans fritidsgård kl 20.00: 

 

 

Vecka Klasser   Vecka Klass 

34     2 x 

35 föräldramöte   3 x 

36 x   4 7ka 

37 x   5 7kb 

38 x   6 7ia 

39 x   7 7ib 

40 x   8 x 

41 x   9 sportlov 

42 x   10 X 

43 x   11 8sa 

44 höstlov   12 8sb 

45 7sa   13 8na 

46 7sb   14 8nb 

47 7na   15 x 

48 7nb   16 påsklov 

49 7nc   17 8nc 

50 7ma   18 8ma 

51 7mb   19 8mb 

52 x   20 8ka 

      21 8kb 

      22 8ia 

      23 8ib 

      24 x 

 
 
X= ingen planerad kvällvandring. 


