Information till föräldrar och elever i årskurs 9

”Sista Natten mé gänget 2019”
Skolavslutningen närmar sig och vi kommer att gå ut till klasserna måndagen
den 1/4 och informera eleverna om arrangemanget. Alla elever som vill följa
med får då själva göra en första anmälan. Prata ihop er om att detta är ok!
Alla elever ska då också rösta på den färg de önskar på årets tröja.
Tröjornas olika färger finns att se hos Malin i uppehållsrummet, passa gärna på att prova ut
rätt storlek också. (Tröjorna ingår endast tillsammans med Sista natten-biljett)

Anmälningslapp
På nästa sida finns en anmälningslapp som ska skrivas under av vårdnadshavare och lämnas
in tillsammans med betalning 240kr, senast 26/4 på fritidsgården (Tidaholmsvägen 5)
För er som inte har möjlighet att skriva ut anmälningslappen finns den att hämta på
fritidsgården eller hos Malin i uppehållsrummet

Skolavslutningsdagen
På skolavslutningsdagen samlas eleverna klockan 13.30 vid fritidsgården för avfärd
till Skara sommarland där det sedan är full aktivitet fram till 24.00 då bussarna rullar
hem till Habo igen.

Skolavslutningen är naturligtvis drogfri. Skulle vi ertappa någon elev med
att ha med sig alkohol kommer vederbörande inte att få följa med bussen
och inga pengar återbetalas.
Påträffas någon elev i Skara med alkohol kontaktas förälder som själv får
hämta sitt barn där.
Föräldrarhjälp
Vi skulle vilja att några föräldrar följer med till Skara den 14/6, kontakta oss senast den
28/5 om du har möjlighet att ställa upp!
Telefon 036-4428110
Hälsningar
Personalen på fritidsgården

SISTA NATTEN
Sveriges största skolavslutningsfest

mé gänget
Snart är det dags för ”Sista natten mé gänget”- Sveriges största drogfria avslutningsfest för
årskurs 9, den genomförs fredagen den 14 juni på Skara sommarland.

Vi är ca 20 kommuner (2500 elever) som har hela sommarland för oss själva. Badlandet och
åkattraktionerna är öppna plus att det är två stora discon och lite olika tävlingar.
Biljetten kostar 240 kronor
(bussresa, inträde, fri tillgång till alla aktiviteter, ett mål mat och en t-shirt)
Anmälan/betalning görs på fritidsgården.

(Kontant eller Swish tillsammans med anmälningslappen nedan)

senast den 26 april
Frågor ring: Fritidsgården 036-442 81 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Min son/dotter följer med på ”Sista Natten mé Gänget” arrangemanget
Namn _____________________________________________________________ Klass ___________
Mobilnummer som son/dotter kan nås på i Skara _________________________________________
Min son/dotter är:

vegetarian

laktosintolerant

glutenintolerant

Jag vet om och ger min tillåtelse till att min son/dotter följer med till ”Sista Natten mé Gänget” på
Skara sommarland
Målsmansunderskrift ________________________________________________________________
Telefonnummer där ni föräldrar kan nås under kvällen: ___________________________________

