Tjekliste
Før madlejr

1 uge efter modtagelse AF KONTRAKT

UDFYLD KONTRAKT OG SEND TIL MADLEJR
En uge efter, I har modtaget kontrakten, skal den underskrives af skolens ledelse, scannes ind og mailes til
carrie.harritsoe@arlafonden.dk.

Før madlejr

senest 10 uger før

BESTIL DSB-frirejser
Book transport hos DSB Skolerejser http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/dsbskolerejser/
Der er fri befordring i Danmark, hvis det bestilles senest 10 uger inden afrejse.
Klassen får fremsendt to plakater - MAD- OG MÅLTIDSRÅD og KLASSENS SMAGSGUIDE. Plakaterne skal bruges i
opgave 1 og 2 FØR MADlejr.

Før madlejr

5 uger før

I MODTAGER EN MAIL FRA MADLEJR MED CHECK-IN MATERIALE
•
•
•
•
•

Brev og oplysninger til lærerne
Brev til eleverne fra MADlejr
 Bilaget: Klasseoplysninger. Bilaget skal udfyldes og mailes til klassens MADguide senest 3 uger før MADlejr
Kort over værelserne
Kort over MADlejr

HENT UNDERVISNINGSMATERIALET, PROGRAM OG MADPLAN PÅ WWW.MADLEJR.DK

Før madlejr

Senest 3 uger før

ARBEJD MED OPGAVERNE FØR MADLEJR
•

Klassen arbejder med opgave 1, 2 og 3 - FØR MADlejr. I skal bl.a. aftale regler for brug af mobil, slik osv.,
udforme klassens MAD- OG MÅLTIDSRÅD og blive kloge på de fem grundsmage.

SEND BILAG til madguiden
• KLASSEOPLYSNINGER - Udfyld og send bilaget til klassens MADguide. Bilaget indeholder kontaktoplysninger, mad
og sovehold samt oplysninger om særlige behov (allergier, behov for halalkød osv.). Det er vigtigt, at det sendes
senest 3 uger før af hensyn til MADguidens planlægning.
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Før madlejr

Senest 3 uger før

fortsat...

INFORMATION TIL FORÆLDRENE
Anbefal forældrene at gå ind på www.madlejr.dk under FORÆLDRE. Oplys MADlejrs adresse og
tlf.nr., samt tidspunkt for afrejse og hjemkomst.

FØR AFREJSE
• Mind forældre og elever om, at eleverne skal huske deres elevhæfte til MADlejr.
• Medbring klassens MAD- OG MÅLTIDSRÅD udprintet på A3 og evt. andet fra opgaverne, som I vil arbejde videre med
på MADlejr.

tilmeld jer telebus - se madlejr.dk (senest to uger før)

Under madlejr

HVAD HAR VI PÅ MADLEJR

• Førstehjælpskasse
• Papir, sakse, lim og meget andet til kreativ udfoldelse
• En projektor
• Tavler
• Diverse udstyr til fritid – guitar, bolde, kort, brætspil
• iPads til undervisningsbrug. 10 stk. pr. klasse
• Printer

efter madlejr

SENEST 2 UGER EFTER MADLEJR

ARBEJD MED OPGAVERNE EFTER MADLEJR
• Klassen arbejder med opgave 1 i undervisningsmaterialet – EN GOD MADLEJR.
• Klassen inviterer gæster og arbejder med deres UDFORDRING, som de har fået af deres MADguide.

EVALUERING, FORÆLDREBREV og udfordring
• To uger efter I er kommet hjem fra MADlejr, modtager alle deltagende lærere/pædagoger en mail med et link til en
elektronisk evaluering.
Arla Fonden har brug for jeres tanker og oplevelse af, hvordan det er at være på MADlejr, så vi hele tiden kan udvikle os
og gøre MADlejr endnu bedre.
• Vedhæftet er også et evalueringsskema til UDFORDRINGEN, som I skal udfylde og sende til MADguiden, så vi får et mere
fyldestgørende billede af, hvordan både UDFORDRINGEN og MADlejr sætter spor. På forhånd tak for hjælpen.
• I mailen er også vedhæftet et brev til forældrene, som vi håber på, at I videreformidler.
I brevet er der en hilsen fra klassens MADguide og 5 gode køkkentips, som forældrene kan have gavn af, når de er i
køkkenet med deres barn.
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