Info om studiebesök till tekniska Museet den 6 december med åk 6
Som ni kanske vet så har eleverna för någon vecka sedan haft i läxa att kolla upp lite olika saker om
energiförbrukningen i hemmet. Den informationen har vi nu sammanställd och tar med oss till
Tekniske Museet som för tillfället har en utställning som heter ”spelet om energin” där vi kommer att
använda oss av informationen till att bl.a. beräkna hur mycket klassen tillsammans skulle kunna göra
för miljön..
Här lite praktisk information om dagen:
Vi samlas måndag morgon kl. 07.50 vid stationen/kiosken i Bålsta där vi åker med tåget till Stockholm
kl. 8.09. Vi stämplar biljetterna innan så var där i tid!
Eleverna ska ha med lämplig matsäck.
Vi räknar med att vara tillbaka på stationen ca:kl. 13.51 då vi avslutar dagen.

I övrigt:
Vi tycker att det är viktigt att eleverna får åka iväg på studiebesök då det är stimulerande för en klass
på många plan, både kunskapsmässigt men även för sammanhållningen.
Det är därför viktigt att studiebesöket blir en trevlig resa för alla i hela klassen och att alla förstår att
när vi är iväg på studieresa så är alla, både elever och lärare, ambassadörer för skolan. Det är viktigt
för oss på Potentia Education och jag passar därför på att informera om vår policy när det gäller
studiebesök: Är det någon eller några som enligt oss inte beter sig passande när vi är iväg så blir
konsekvensen att eleven får stanna hemma eller att en vårdnadshavare måste följa med sitt barn på
nästkommande studiebesök. Vi vill även att eleverna åker med oss tillbaka till Bålsta efter
studiebesöket.
När detta är sagt så ser Klara, Marie och jag fram emot att åka iväg som ett trevligt avslut på vårt
projekt om ”energi”
Vänligen
Morten Ingwersen

Mera information om besöket och ”spelet om energin” hittar ni här:
http://www.tekniskamuseet.se/1/292.html

