RINGKØBING-SKJERN UNGDOMSSKOLE

SIDSTE INFORMATIONER INDEN AFREJSE
SÅ ER DET LIGE FØR….
Tak for sidst! Det var herligt at mødes med jer alle sammen til forberedelsesdagen i Opsund. Nedtællingen er begyndt og det er lige før holdet stikker af til London
Desværre er Liselotte blevet syg og har meldt afbud til London-turen. I stedet deltager Kathe Flydtkjær, som til dagligt er lærer på Ringkøbing Skole og herudover ungdomsskolelærer på ”Personlig
Træner” i valgfag.
Håber deltagere og forældre har fået læst grundigt i deltagermappen. Heri er alle vigtige informationer og dagsprogrammet. På forberedelsesdagen snakkede vi meget om de aftaler, der gælder
for en rejse med Ungdomsskolen – det handler både om sikkerhed og tryghed. Det er også vigtigt,
at I møder ind med det rigtige mindset: vi er afsted SAMMEN og alle yder til FÆLLESSKABET – så får
vi alle god London-oplevelse! I dette brev får I lige et kort resume over det vigtigste need-/nice-toknow. Kontakt os hvis noget giver anledning til spørgsmål.
PAKKELISTEN (se deltagermappen)
Husk især: pas, Det Blå EU-sygesikringskort, valuta £ og/eller kreditkort, evt. receptpligtig medicin
og tilhørende pille-pas (fås hos Apoteket). Forældre skal huske at underrette lederne om eventuel
medbragt medicin. Bemærk: Ungdomsskolen medbringer eller uddeler IKKE håndkøbsmedicin som
f.eks. smertestillende eller transportsygepiller. Generelt opfordrer vi til at deltagerne pakker deres
kuffert ud fra princippet: lidt men nok! Vi anbefaler en kuffert m. hjul til hovedbagagen max. 20 kg.,
der tjekkes ind, samt en lille rygsæk til håndbagage max. 40x25x20 cm. (er rygsækken større, kommer I selv til at betale!), der kan medbringes i kabinen. Bemærk regler for væsker max. 100 ml. pr.
enhed. Og heller ikke noget med halvfyldte vandflasker.
VIND, VEJR og PÅKLÆDNING
Foråret er måske nok lige om hjørnet, men temperaturerne kan svinge meget i løbet af dagen –
og vi er jo som bekendt på farten lige fra morgenstunden til ud på aftenen hver dag. Vi anbefaler
lag-på-lag beklædning, så du lettere kan justere i
løbet af dagen. Husk også fornuftigt fodtøj til at
trave i. Det ser ud som om vejret er med os og at
det bliver lunere hen over ugen. Temp. mellem 816 grader, sol med lidt skydække og måske en lille ubetydelig byge sidst på turen = super godt London-vejr. Pak kuffert efter vejrudsigten og - kære tøser - tag nu fornuftigt og varmt tøj med, så I
ikke får turen ødelagt af snue og feber. Drengene? De har styr på det (…eller deres mødre )
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HOTELVÆRELSER
Lords Hotel har sendt den endelige værelsesfordeling. Drengene får, som forventet, et 3-sengsværelse. De 26 piger fordeles på: 1 stk. 6-sengs, 2 stk. 5-sengs, 2 stk. 4-sengs, 1 stk. 2-sengs. På forberedelsesdagen afgav mange ønsker i retning af 4-sengsværelser, så vi skal lige mødes i et hjørne af
lufthavnen efter vi har afleveret bagagen og er igennem security for at få værelseskabalen til at gå
op. Igen kan I komme med ønsker – men vi håber på jeres fleksibilitet. Ellers er enevælden ikke helt
afskaffet endnu i Ungdomsskolen 
REJSEPLAN
Afrejse

Hjemkomst

Lørdag den 13. april 2019
Plan for bussen – nedenstående er afgangstider - mød op i god tid!
06.15 Videbæk Skole, Bredgade 120, Videbæk
06.40 Ungdomsskolen, Birkmosevej 32, Ringkøbing
07.10 Ungdomsskolen, Byskolen, Voldgade 6, Skjern
Torsdag den 18. april 2019
22.10 forventet flyankomst til Billund (sms ved forsinkelse)
22.30 fælles farvel i ankomsthallen – bemærk FORÆLDRE AFHENTER

OPHOLDSADRESSE - fra den 13.-18. april 2019
Lords Hotel, 20-22 Leinster Square, Bayswater, London W2 4PR, tlf.+44 (0) 20 7229 8877
NØDTELEFON
Leder: John Jensen 4028 6052
Ungdomsskolelærere: Rasmus V. Christensen 2624 2194 og Kathe Flydtkjær 2924 6417
DAGSPROGRAM I HOVEDPUNKTER
Lørdag den 13. april
udrejse, fly Billund til London Stansted. Vi besøger Old Spitalfields Market, Brick Lane Market, Petticoat Lane Market. Underground til Bayswater, indkvartering på Lords Hotel, aftensmad på Queensway, aftentur til
Piccadilly Circus og Leicester Square
Søndag den 14. april
sightseeing til fods rundt i London: gennem Hyde Park og Green Park til
Buckingham Pallace, gennem St. James’ Park, Horse Guards, Trafalgar
Square, ned af Whitehall, forbi premiérministerboligen på Downing
Street No. 10 (hvor Theresa May nok sidder og slapper af med en kop te
efter al det Brexit-bøvl), Westminister, Houses of Parliament og Elizabeth
Tower med BigBen-klokken, Westminster Abbey. Sejltur på Themsen fra
Westminster Pier til Tower of London, via Tower Bridge til South Bank.
Undergrunden til Marble Arch og via Speakers Corner i hjørnet af Hyde
Park. Gåtur gennem Hyde Park og Kensington Gardens. Aftensmad på
Nando’s og tid på Queensway bagefter.
Mandag den 15. april
Mme Tussauds Wax Museum incl. adgang til StarWars and Marvel Super
Heroes Experiences. Med dobbeltdækkerbus til Oxford Street, Regent
Street, Carnaby Street. Hjem til hotellet til en slapper. Herefter aftensmad på Leons inde i midtbyen, hvorefter vi går over Westminster Bridge
til London Eye, hvor vi kører en omgang og nyder udsigten i tusmørket.
Tirsdag den 16. april
St. Pauls Cathedral fra morgenstunden. Herefter gruppevise ture m. ledere til Warner Bros. Studio Tour (Harry Potter Experience) og The Wembley Stadium Tour + diverse seværdigheder. Vi tager ind til Covent Garden og spiser aftensmad i grupper og nyder stemningen derinde.
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Onsdag den 17. april

Torsdag den 18. april

Gåtur fra Warwic Avenue i Little Venice langs Regent’s Canal til Camden
Lock med det store marked og de syrede butikker. Hjem til hotellet i god
tid, hvor vi måske ofrer et brusebad og tager rene strømper på. Spiser
aftensmad i China Town og senere på aftenen oplever vi musicalen
”Thriller Live” i Lyric Theatre fra nogle superpladser på stalls.
Vi tjekker ud fra Lords Hotel, hvor Graham Morgan, den rare mand, kører
vores kufferter til Stansted, så vi har hænderne fri til sidste dag i London.
Med Underground til Tower of London, som vi ser udefra. Herefter med
Docklands Light Railway, the DLR, til Island Gardens, hvorfra vi går i tunnel under Themsen over til Greenwich og besøger 0-medianen samt det
hyggelige Greenwich Market og spiser frokost. Herefter til Liverpool
Street Station og med Stansted Express til lufthavnen. Tid til lidt shopping
og aftensmad og med Ryanair hjem – mætte af oplevelser..

SIKKERHED, FORHOLDSREGLER og KOMMUNIKATION
Når Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole har valgt at arrangere
kultur- og oplevelsesrejser til London for unge mennesker, er
det fordi, vi vurderer, at vi grundlæggende kan tilbyde en
spændende og udviklende ungdomsrejse på et betryggende
grundlag. Vi foretager i forbindelse med planlægning af programmet for turen altid en vurdering af den aktuelle situation
og vægter altid tryghed, overblik og sikkerhed højest. Vi har
pointeret overfor deltagerne, at de ALTID og UBETINGET skal følge ledernes anvisninger og i det
hele taget være aktive medspillere på såvel rejsen som opholdet derovre.
En vigtig brik i kommunikationen er naturligvis telefoni og sms. Det giver god tryghed for såvel
rejsedeltagere såvel som forældre – og lederne – at der hurtigt og problemfrit kan kommunikeres
med hjemmet i en given situation. Det er vigtigt, at vi har flere aktuelle mobilnumre og evt. fastnetnumre på alle forældre til rejsedeltagere!
Vi benytter IKKE opslag på Facebook til kommunikation omkring eventuelle hændelser – og beder
jer, forældre, om heller ikke at benytte vores facebook-gruppe til intern kommunikation. Vi tager
opgaven og ansvaret for at gennemføre en god og tryg ungdomsrejse meget seriøst – og vil naturligvis gøre alt for at både deltagerne og forældrene derhjemme kan føle sig i gode hænder!
Lederne kan altid, hvis påkrævet, kontaktes døgnet rundt, når vi er afsted på ungdomsskolerejser.
Familien derhjemme kan dagligt følge med i vores oplevelser på den lukkede Facebook-gruppe London 2019 https://www.facebook.com/groups/308289283137252/
VIGTIGE KORT
Når vi sidder i toget på vej fra Stansted til London, indsamler vi alle pas og uddeler i
stedet id-kort med oplysninger om såvel pågældende deltagere samt navne og
numre på lederne og adressen til Lords Hotel. Ud over id-kort skal deltagerne ALTID
have Det Blå EU sygesikringskort på sig. Sidst men ikke mindst også det vigtige Travelcard, som man skal passe godt på. Det erstattes ikke ved tab eller ”knæk” – og kan
ikke tilkøbes i London længere, hvorfor deltagerne selv må bekoste billetter eller Oyster Card. Alle
kort opbevares i aflukket lomme i jakken, evt. sammen med pung og andet vigtigt stuff.
Vi glæder os til 5 fantastiske dage i London sammen med jer 
Med London-hilsen
Kathe – Rasmus – John
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