JUBIII – vi skal på Lejr…..

En ”Vild” lejrskole i Givskud.
Et lejrskole-ophold i Givskud giver både børn og voksne en spændende og lærerig oplevelse.

Vi har 3 overnatningsmuligheder i Givskud Zoo. 2 inde i selve parken (Bomaen og Ulvehytten) og 1
vandrerhjem lige overfor parken. Et lejrskole ophold her giver mulighed for at komme helt tæt på dyrene i
Givskud Zoo og selvfølgelig 1 times interessant og anderledes undervisning når entréen som skoleklasse er
betalt. Bomaen og Ulveanlægget bookes i Givskud Zoo, se hjemmesiden, hvor I kan forespørge ledige dato
(se http://www.givskudzoo.dk/SkolerInstitutioner.1442.aspx)
VANDRERHJEMMET
Faciliteterne på vandrerhjemmet består af dejlige værelser med 4- / 5- / 6-persons- værelser med eget bad
og toilet. Desuden 2 skønne sovesale hver med 10 senge med bad og toilet på gangen. Store rummelige tvstuer med forskellige aktivitetsmuligheder – airhockey, pool og bordfodbold mod mønt indkast. Spisestuen
eller kursuslokalerne kan benyttes til fællessamling eller dagbogskrivning.
Udendørs er store græsarealer til leg og sport, desuden skolens legeplads og lækker stor bålhytte der må
benyttes uden for skoletiden (vi kan levere snobrødsdej og brænde til en hyggelig aften ved bålet).
Sportspladsen med asfalteret multibane og rulleskøjte bane er nærmeste nabo.
Forplejningen er sund og varieret kost leveret fra Givskud Zoo. Lækker varm aftensmad serveret med et
smil og en kande saftevand, stor morgenbuffet og madpakke-smøring.
Desuden er vi behjælpelige med råd og vejledning ang. aktiviteter og muligheder i området. F.eks. en
meget overkommelige og smuk gåtur på Hærvejen, Jellingestenene og de berømte gravhøje nåes ved bare 15
minutter i bus, Giveegnens Museum der er kåret som et af de bedste af sin slags – historisk museum – er
absolut et besøg værd og ligeledes kun 15 minutters kørsel i bus herfra.
Vi arbejder ihærdigt på ideer og muligheder for at kunne leje cykler til brug en hel dag eller under hele
opholdet. Hvis det kunne have interesse, ring venligst, så gør vi hvad vi kan for at arrangere det. Man kan
f.eks. leje en trailer-fuld (12 stk) mountainbikes inkl. instruktør. Her kan man f.eks. dele klassen op i 2 hold
og prøve kræfter med naturen på to hjul.
Prisen ligger fra 280,- pr person pr døgn for ophold og forplejning her på vandrerhjemmet. Dertil kommer
entre til Givskud Zoo – heri får I mulighed for 1 times undervisning med en af vores dygtige formidlere, og I
har desuden adgang til Parken alle de dage I bor her.
Kontakt vandrerhjemmet direkte på

Ring

7573 0500 eller send os en mail

givskud@danhostel.dk

Forslag til 4-5 dages lejrskole i Givskud
Dag 1:
DSB til Vejle. Skoleklasser har gratis transport.
Se Dsb hjemmeside på http://www.dsb.dk/om-billetter-og-kort/indland/billetter/born/skolerejser/
Fra Vejle kører bus nr 211
Se Sydtrafik hjemmeside med afgangstider.
STÅ AF ved Givskud Zoo – vi bor skråt overfor.

Ankomst sidst på eftermiddagen, indkvartering på værelserne (der ligger dyner og puder på værelset, enten man selv
har linned med, eller det lejes til 65,- pr person). Hvis I ankommer tidligere, kan I altid efter aftale enten få værelserne,
eller i hvert fald få lov til at sætte jeres bagage ind.
Kl. 18.00

Middag 1 ret m. saftevand

Aftenen til fri disposition, der er græsarealer på vandrerhjemmets grund til lidt hyggefodbold, kongespil,
fangelege…… Skolens legeplads kan udforskes, boldbanen indtages. Der ligger en Spar købmand i byen, der har
åbent alle dage 7.00 – 20.00, men vi har også slikautomat, drikkevarer, is og souvenir til salg på vandrerhjemmet.

Dag 2:
Kl. 8.00

Morgenbuffet og madpakkesmøring.

Kl. 9–10.

Undervisning i Givskud Zoo

Kl. 10–16
Parken har åbent (uge 16 – 42 i 2011) Forhør jer om aktuelle åbningstider og muligheder for
undervisningsprogrammer. Kontakt evt formidlingen i Givskud Zoo for mere info på tlf 7573 0222
Kl. 18.00

Middag 1 ret m. saftevand

Aftenen til fri disposition.
Vi kan tilbyde at lave snobrødsdej til jer, og stille brænde til rådighed, så I kan gå over i skolens bålhytte og hygge jer.

Dag 3:
Forplejning som dag 2
Vandring på Hærvejen / Leje af cykler efter aftale
vandre eller cykle til Jelling (14 km via Hærvejen, ca. 9 km hvis I kører direkte ad landevejen)
Cykle til Gudenåens udspring ved Tinnet Krat (11,4 km hver vej)
Give-egnens museum i Give (9,3 km ad mindre veje)
…..

Dag 4:
Forplejning som dag 2, hvis afrejse kun morgenbuffet og madpakke-smøring
Forslag til gode aktiviteter, alt efter alderstrin og interesse:
Økolariet i Vejle / Vejle Kunstmuseum / LEGOLAND® / Hjem

Hvis I vælger at tage til Vejle på Økolariet, får I med garanti masser af ny og spændende viden med hjem i
bagagen.
Se http://www.okolariet.dk/SkoleUddannelse/Bestil-et-undervisningsforloeb.aspx
LEGOLAND® er ren underholdning, men jo bestemt en oplevelse for børn og voksne.
Se http://www.legoland.dk/da/Book/Skoler
Vejle Kunstmuseum er absolut et besøg værd, børnene vil helt sikkert få en anderledes opfattelse af kunst og
museums-besøg efter at have oplevet dette.
Se http://www.vejlekunstmuseum.dk/SEEEMS/24.asp

Dag 5:
Kl. 8.00

Morgenmad og madpakkesmøring

Kl. 9.00

Rengøring på værelserne

Kl. 10.00

Tjek ud fra værelserne.

Der er mange gode grunde til at planlægge din næste lejrskole så den går her til Givskud……
Vi GLÆDER os til at høre fra jer.

