En dag på fjorden med skibet
LOA
Beskrivelse
En dag på fjorden med LOA
(MAX 23 deltagere inkl. 3 lærere/pædagoger)

Praktisk information
Udbyder

I samarbejde med Aalborg Kommune tilbyder Tall Ship
Fonden en dag på fjorden på træskibet LOA.

Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard

Beskrivelse:
I løbet af den pågældende dag kommer de unge til at
hjælpe med at sejle skibet, lave mad osv og får dermed
et indblik i, hvordan en dag på et sejlskib
fungerer. Du unge lærer at arbejde sammen på skibet,
udføre opgaver i fællesskab, at adlyde ordrer fra
besætningen og få skibet til at sejle i fælleskab.

Forløbstype

Forløb med formidler

Målgruppe

7. - 9. klasse

Forplejning:
Der serveres morgenmad, frokost og aftensmad om
bord.
Tid:
07.30: Mødetid ved skibet LOA, Nordre Havnegade 6,
9400 Nørresundby.
20.00: Hjemkomst samme sted
Målgruppe:
7.-9. klasse (MAX 23 inkl. 3 lærere/pædagoger)
Arrangementet er gratis.
Skolen varetager følgende:
Koordinerer – og afholder udgiften for transport til og fra
LOA.
Stiller med 3 lærere/pædagoger.
LOA varetager følgende:
Stiller med skib, besætning/instruktører.
! VED TILMELDING
Tilmeldes MAX 1 klasse (23 personer inkl. 3
lærere/pædagoger.
Kontaktpersonen står for videreformidling af alt
materiale, til rette vedkommende.
Bekræftes samtidig, at skolen er bekendt med de
ovenfor beskrevne forpligtelser.

Antal
23
Periode
Hele året
Varighed
13 timer
Dette forløb er gratis.
Emneområde
Uddannelse og job
Tværfaglige tilbud
Trivsel og socialt samvær
Naturvidenskab
Hytter og lejrskoler
Kulturhistorie og tro
Natur og friluftsliv
Faciliteter
Mulighed for toiletbesøg

Kontakt udbyder
Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard
Godthåbsgade 8
9800 Nørresundby

Du får tilsendt en bekræftelse for tilmelding. Når du
modtager denne, har du tilmeldt et hold (ikke som
angivet, 1 person

Formål
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hjælpe med at sejle skibet, lave mad osv og får dermed
et indblik i, hvordan en dag på et sejlskib
fungerer. Du unge lærer at arbejde sammen på skibet,
udføre opgaver i fællesskab, at adlyde ordrer fra
besætningen og få skibet til at sejle i fælleskab.
Sted
Skibet LOA
Nordre Havnegade 6
9400 Nørresundby
Tilmelding
Tilmelding
Tilmeld dig her
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