Årets NPF tour
Så er Ungdomsskolen ved at være klar til at tage af sted til årets NPF. Der er i skrivende stund 3966 tilmeldte.
Da jeres unge mennesker jo gerne skal have en fed oplevelse, vil vi gerne lige informere lidt om eventet.
Generelt kan der læses på NPF.dk under sektionen ”forældre”. Men ud over det, er der nogle andre
forholdsregler vi gerne vil promovere inden afgang.
Husk at man selv skal bære sine ting man tager med - nogle gange ret langt. Ud fra tidligere års erfaringer
hvor vi har set unge komme med to skærme, lænestol, drømmeseng og akvariet fra stuen, anbefaler vi at man
skærer ned til det minimale. Gerne det man kan rulle med på sin egen stol af én omgang.
Vi sidder sammen, så vi hele tiden er i nærheden, så de unge ikke sidder alene på pladserne. Det er et meget
sikkert event at deltage i. Derfor kan eleverne frit bevæge sig rundt og kigge på alle de spændende ting som
sker.
Ungdomsskolen anbefaler at man får sovet en god portion begge nætter. Vi står ikke som betjente og holder
øje, men det er en rigtig god ide lige at snakke om inden turen. Den bliver bare noget federe når man er frisk. I
sovesalen ligger vi sammen. Det er muligt at tage en luftmadras eller liggeunderlag med. Sovepose, dyne og
pude er selvfølgeligt også en nødvendighed.
Ungdomsskolen står for morgenmad og aftensmad på turen. Vi griller lidt og har nogle boller med til
morgenmad. Derudover skal de unge selv have penge/madpakke med til andre måltider. Der er masser af
muligheder for at købe noget på turen.
Det er tilladt at tage slik og sodavand med så man ikke behøver købe dernede. Energidrik er som i resten af
ungdomsskolen IKKE tilladt. Hvis vi finder energidrik hos de unge skal deltageren afhentes og turen slutter for
dem der.
-Afgang fredag d. 11 kl. 16.00 fra Birkmosevej 32 i Ringkøbing. Bemærk at det er tidspunktet hvor vi kører. Det
vil sige at i skal være der minimum en halv time før (15.30) så vi kan få læsset bussen med alt grej.
-Hjemkomst søndag d. 13 omkring kl. 17.00 (de unge ringer hjem med mere info, når vi kører fra Fredericia)
Huskeliste:
-Computer
-Skærm
-Mus +måtte
-Kabler, skærm HDMI, forlænger stik og ikke mindst jeres Netkabel. (gerne 10 meter)
-Sovepose -luftmadras eller liggeunderlag (Ingen dobbelt luftmadrasser af hensyn til pladsen)
-Tandbørste +toiletsager
-Penge til ”mellem mad”
-Evt. lille lampe til når lyset slukkes
- man må også medbringe egen stol, DOG er det rigtigt fine konference stole der finde på stedet.
så rigtigt mange klare sig helt fin med en pude eller lille siddehynde.
Ved spørgsmål er i naturligvis velkomne til at kontakte os på nedenstående telefonnumre
Bimme 61 20 40 90
Henrik 20 49 47 66
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