RINGKØBING-SKJERN UNGDOMSSKOLE
13.–18. APRIL 2019
SÅ NÆRMER VI OS…
…vores tur til London! Det er jo efterhånden lang tid siden vi mødtes
til informationsaften i Opsund, men med dette brev genopfrisker vi
lige lidt London-viden og indbyder dig til ”Store-London-Forberedelses-Dagen”. På forberedelsesdagen vil du også modtage London-deltagermappen, som du og dine forældre skal læse grundigt igennem.
BREXIT-BØVL 
I skrivende stund er der desværre endnu ikke kommet en aftale på plads i forhold til Storbritanniens
udtræden af EU – den såkaldte Brexit. Det kan stadig få konsekvenser for al flytrafik og dermed også
vores ud- og hjemrejse. Afa Travel og vi håber og tror på, at der findes en løsning – om ikke andet så
en midlertidig en af slagsen – så flytrafik opretholdes. Hvis Storbritannien ender i en såkaldt ”Hard
Brexit” den 29. marts, kan det i yderste konsekvens betyde, at vi skal køre i bus hele vejen ud og hjem
(via færge Calais-Dover). Det vil betyde afrejse allerede fredag den 12. april (ved 16 tiden) og først
hjemkomst fredag den 19. april (ved frokosttid).
OBLIGATORISK FORBEREDELSESDAG
Som varslet til sidste møde og i vores London-folder, skal vi alle mødes til forberedelse og undervisning
på

Lørdag den 9. marts 2019, kl. 09.00-14.30
Ungdomsskolen, Ladegårdsvej 5, Opsund, 6920 Videbæk
Det er en obligatorisk forberedelsesdag. Det betyder, at der er absolut mødepligt denne dag. Sagt på
en anden måde og skåret ud i pap: deltagelse på London-turen kræver, at du deltager aktivt på
forberedelsesdagen. Der er mange formål med denne dag: vi skal lære hinanden at kende, lære noget
om London, rejsen ud og hjem og I bliver klædt på om turens forholdsregler. Vi gennemgår naturligvis
dagsprogrammet i detaljer. I kan også denne dag komme med ønsker til hotel-roomies. Bemærk: forældre deltager ikke i forberedelsesdagen, men de er dog velkomne til at dukke op kl. 14.15-14-30,
hvor der er fælles forældreinformation.
PARENTS’ PERMISSION - VIGTIGT!
I skal til forberedelsesdagen huske at medbringe udfyldt og underskrevet Parents’ Permission (se link
på hjemmesiden). Det er vigtigt, at BEGGE forældremyndighedsindehavere underskriver og angiver
telefonnumre. Dokumentet giver Ungdomsskolen tilladelse til at rejse med unge under 18 år uden
følgeskab af forældre..vi kunne jo ha’ stjålet jer med salg for øje 
FØLG OS PÅ FACEBOOK
Vi har oprettet en lukket facebook-gruppe https://www.facebook.com/groups/308289283137252/
hvor deltagere og forældre/familie/venner kan følge os. Vi lægger lidt tekst og billeder op hver dag.
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Program for

”STORE-LONDON-FORBEREDELSES-DAGEN”
Lørdag den 9. marts 2019, kl. 9.00-14.30
på Ungdomsskolen i Opsund
09.00 Velkommen – vi byder på rundstykker og juice/kaffe i
køkkenet
09.30 Get Together, samarbejdsøvelser, ryste-sammen-ting,
fotografering til ID-kort,
10.00 gennemgang af London-deltagermappen, rejseplan og
dagsprogram i detaljer
10.45 London-walk-and-talk, en frisk gåtur i grupper med op
gaver og ting til overvejelse HUSK tøj & sko efter vejret!
11.45 Ungdomsskolen serverer sandwiches og frugt til frokost
12.15 Workshops, 3 hold roterer i 3 værksteder à 20 minutter
1.
bagageregler (fly), medbring, tøj, sko, hotel, ønsker til roomies, praktiske ting, mad og drikke, £ og
kreditkort
2.
aftaler, regler, vores og jeres forventninger?, panik-bliv-væk, forholdsregler, god tone i London og
hvordan man er en god ambassadør for den danske ungdom og Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole!
3.
hvordan finder man rundt i London? Kortudsnit
samt øvelser i Underground. Hvordan fungerer
Travelcard? God opførsel og London-pli i Underground. Trafikken i London – fokus på venstrekørsel og hvad det betyder for fodgængere?
13.15 pause
13.30 Møde i de 3 grupper for valgfri-tirsdag-eftermiddag:
1. Harry Potter Experience
2. Wembley Stadium
3. xxx (IKKE shopping!)
14.00 introduktion til musicalen ”Thriller Live”
14.15 fællessamling m. deltagere og forældre (gymn.salen)
14.30 farvel og på gensyn lørdag den 13. april 

Med London-hilsen
- vi glæder os til at se jer igen
Liselotte Jonassen, ungdomsskolelærer og -sekretær
Rasmus Vendelbo Christensen, ungdomsskolelærer og klubkoordinator
John Jensen (40286052), ungdomsskoleleder
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