Praktisk information
– En dag med gårdens djur på Skånes Djurpark
Snart är våren här och vi ser fram emot att välkomna er och era elever till Skånes Djurpark!
Här är en liten sammanställning över det ni behöver tänka på.
Inför besöket
Gå gärna in på skanesdjurpark.se och bondeniskolan.se och läs om bondens vardag och gårdens vilda grannar.
Dag, tid och buss
I er bokningsbekräftelse finns datum och tid då bussen hämtar er på skolan samt när ni beräknas vara tillbaka igen efter utflykten.
Det är viktigt att ni respekterar och håller avsatt tid då flera klasser samordnas både vad gäller busshämtning och start av dagen.
Dubbelkolla att ni har bekräftat tiden genom att svara på inbjudan.
Har ni frågor kring bokning och buss, kontakta samordnare Lars Ström, 0708 - 69 05 53.
Kläder efter väder
Håll gärna koll på väderleken och ta med bra kläder efter väder. Bra skor eller stövlar för att utforska hagar och skog behövs också.
Allergi
Ni som lärare ansvarar för att ha koll på era elevers eventuella allergier och att ta med eventuell medicin för detta.
Lunch
Lunch och eventuella mellanmål tar ni med själva. Det finns gott om sittplatser i parken, även under tak, och ni bestämmer själva
när ni vill äta under dagen.
Dagens program
Vid ankomst kommer personalen på djurparken ta emot er och släppa in er klassvis för att undvika kö så vänta ute på parkeringen
tills ni blir hämtade. Vi ber er lärare ansvara för att barnen håller samman och håller avstånd till andra klasser. Har ni reflexvästar
eller andra kännetecken så använd gärna det.
Det finns fyra stationer i parken där ni och eleverna får ta del av livet på en bondgård och lära mer om bondgårdens vilda grannar.
Stationerna finns samlade i området kring Barnens Bondgård med en kort promenad emellan. Det tar ca 1 timme att besöka alla
stationer. Övrig tid är det fritt att besöka resten av parken och ni bestämmer själva när och var ni vill äta lunch och eventuella mellanmål. Besöket på djurparken avslutas vid 13-tiden.
Övrigt
Djurparken är djurens hem och som gäster där visar vi hänsyn och respekt. Lärarnas tillsynsansvar gäller under hela utflykten och
djurparkens personal finns tillhands för frågor. Tänk på att tvätta händerna efter kontakt med djuren.
Viktiga telefonnummer
Om bussen inte kommer på utsatt tid er avtalade dag, ring Lars Ström, 0708 – 69 05 53.
Kontaktperson på Skånes Djurpark är Anna Blinkowski, anna@skanesdjurpark.se, 0762-25 75 33.
En dag med gårdens djur är ett specialdesignat projekt för Sparbanken Skåne med ägarstiftelser.
					

Varmt välkomna!

