
Det här får ni göra!

På Kärsögården får er klass uppleva sport, äventyr och friluftsliv. Dagarna tillsammans blir som en lägerskola med 
instruktörsledda och egna valda aktiviteter. Det finns utomhus-grillar och egna uteplatser. Är det varmt och soligt 
finns eget bad med brygga och kanoter. Ni kan också ha kul på deras basketplaner, beachvolleyplaner, studs-
matta, fotbollsplan, 18-håls frisbeegolfbana (Europas äldsta) samt deras roliga bouldervägg. 

Dagarna kan fyllas med:

 • Låghöjdsbanan
En fast bana där gruppen ska ta sig förbi ett antal äventyrliga hinder genom att samarbeta. Banan bygger på 
programmet Träning i Samverkan (TiS) där olika praktiska övningar används för att belysa och reflektera över 
hur vi fungerar i grupp.

• Femkamp
• Poängjakt
En lek i lag där lagen ska springa runt och samla ihop en mängd tokiga saker från en lista på tid.
• Mördarjakt
På olika äventyrliga sätt ska olika grupper försöka samla in ledtrådar och med hjälp av dem lösa ett mordmysterium.
• Backklättring
Läskbackar staplas på varandra och det gäller för deltagarna att en och en försöka ta sig så högt upp som möj-
ligt. En instruktör säkrar med klättersele, hjälm och klätterrep.

På kvällen kan ni ha disco och man bor i samma hus, äter tillsammans på innergården.
Ni väljer själva hur dagarna ska läggas upp, planera allt roligt ni vill göra innan! Vi har förslag vi kan komma 
med, ett tips är att avsluta med lite beachvolley och en pratstund på bryggan till solnedgången!

Kärsögården info@karsogarden.se
www.karsogarden.se



Klass 3 A var på Kärsögården 10-11 maj 2012

Vi lade upp dagarna på följande vis:

Torsdag 10 maj

Avresa 8.15 från lastkajen vid matsalen
Ankomst ca 9.15
Lektioner med avbrott för mellis
11.00 Incheckning
12.00 Lunch
13.00 Låghöjdsbana, grupp 1 (de är uppdelade i 2 grupper)
14.30 e.m fika + byte av grupp
15.00 Låghöjdsbana grupp 2
ca 17.00 Fri tid
ca 18.00 Middag
Disco
Eventuell korvgrillning

Fredag 11 maj

8.00 Frukost
10.00 Utcheckning
10.00-11.30 5-kamp 
12.00 Lunch 
Fria aktiviteter
Ca 14.00 Fika 
ca 15 Hemresa
ca  15.45 -16.00 Ankomst lastkajen vid matsalen

Övriga möjliga aktiviteter:
Samarbetsövningar/Lekar, fotboll, volleyboll, basket, bränn-
boll, kubb, frisbee, boule, spel/kort, bad

Inköp:Chips/Snacks, läsk, godis + påsar, Marshmallows att 
grilla på kvällen, saft, långa grillspett, kaffe, mjölk



BArnens KommenTArer

Klassresan var det bästa nästan som hänt. Det var verkligen superkul! När vi 
åkte i bussen var det så mysigt och spännande. När vi kom dit kilade vi in i 

våra rum och sen gick allting så väldigt snabbt. Vi spelade volleyboll, fotboll, 
basket, vi badade, hinderbana. Allting som vi gjorde var så himla kul. Allvarligt 

sen när det var disco var det också jättekul. Vi hade x-kamp och det var jät-
tekul vi spelade strandfotboll och gjorde massa annat skojigt, sen badade vi.

Vi har varit på klassresa. Det var jättekul. Vi har haft disco, badat, haft x-camp 
( dom kallar det så för att dom inte vet hur många grenar det blir) och gjort 

låghöjdbana. Allt var jättekul. När vi badade så var det kanske +5 det var 
iskallt och jag slog mitt rekord.

Det var en superrolig klassresa. Discot var roligt men jag gick ut efter ett tag. 
På kvällen busade jag, Tilda och Holly. Det var kul! 

Det var ganska kul på klassresan, jag tyckte det var kul och bada. Det som inte 
var kul var att jag klämde fingrarna i en dörr.

Det var superkul på klassrean! Vi blev indelade i grupper  fyra oss fyra som vi 
skulle dela rum med. Vi åt mellanmål.

Vi har varit på klassresa på Kärsön. Det var jätteroligt. Det var jättegod mat 
men jättekallt vatten. Vi gjorde en låghöjdsbana och spelade basket på torsda-
gen och sen så hade vi disco på kvällen. Det var jättebra disco. Det var bra lå-
tar och gott godis och goda snacks. Det blev jättegod frukost. Det var x-kamp  

på fredagen, det var jätteroliga sporter. Den roligaste var Beach-fotboll.

Sängarna var lite hårda men jag somnade ändå. Nästa dag så badade jag en 
gång till, och vi åt kycklingklubbor. 

Vi spelade volleyboll det var superroligt. Vi gjorde en hinderbana den var gan-
ska svår. Till mat åt vi hamburgare tills kvällsmat åt vi spagetti med köttfärs-

sås. Jag sov med Matilda, Thelma och Jenna. Vi blev lite rädda så vi fick sova i 
Claras rum. Jag saknar Kärsögården

Vi hade femkamp en gren var vollybollbana. Det var roligt. Bussen var gigan-
tisk. Den var också mysig. Det var en jättebra resa.

Klassresan var toppen. Vi badade och hade kul. Monika var den enda som var 
vuxen och badade litegrann. Den första dagen gjorde vi en hinderbana som 

var svår, rolig och kul. Sedan spelade jag och Astrid Wolliboll jag vann. Sedan 
badade vi och hade skoj. På morgonen när vi åt frukost gjorde Clara te till mig 
som var gäte god. Det var soligt och varmt den dagen (Skulle vilja åka till baks)

Jag vill tillbaka dit. Jag önskar att vi åkte i tisdags och kom hem i fredags. 
Det var jättekul där! Jag sov med Johanna F, Holly och Hollys pappa Erik. Vi 

busade! Jag och Johanna F badade  jättemycket.

Efter det åt vi mackor som olivias mamma hade bakat. Sedan hade vi lektioner, 
det var utematte. Sedan åt vi lunch. Jag tycker inte att discon är så roliga så 
jag och Tilda, Johanna F och Astrid busade istället. Vi gömde någras kuddar. 

På fredagen hade vi femkamp, badade och fikade.


