
SKOLORIENTERING
Vi hjälper er att anordna orientering i ämnet Idrott och Hälsa.
Våra instruktörer är väl kvalificerade.
De utövar orientering på elitnivå, och har stor erfarenhet av att
leda ungdomar. Våra skolorienteringar är anpassade efter
Skolverkets nya kursplaner: Lgr 11, och håller mycket hög klass.

Det här får ni:
- Färdiga banor med
anpassad svårighetsgrad
- Utsatta kontroller
- Kartor i plastfodral
- Målfålla
- Stämpelfacit & startkort
- Orienteringsinstruktörer

Krav:
- 1 karta per elev (för kvalitet)
- Lärare som startpersonal,
målpersonal och längs banan
- Organiserad startordning

Prislista:
- Baspris för skolorientering 800:-
- 10:- per elev (och karta)
om ni vill behålla kartorna
- 5:- per elev (och karta)
om ni inte vill behålla kartorna
- 160:- /h per orienteringsinstruktör
(2 st instruktörer rekommenderas)

Prisexempel:
En halvdag (4 h) med två orienteringsinstruktörer för kostar alltså 2080:- exklusive kartkostnad

Betalning kommer att ske via faktura.
Alla kostnader är inklusiva moms,
och företaget innehar F-skattesedel.

Plats:
Orienteringen genomförs på flera platser i Nackareservatet.
Vi arrangerar på 3 olika platser:
- Hundängen vid busshållplats Hellasgården på linje 401
- Vid busshålplats Dammtorp på linje 401 från Slussen
- Kärrtorps IP

Ni är mer än välkomna att utnyttja detta erbjudande flera
olika terminer och år. Ingen upprepning av banor kommer
att ske eftersom vi har en variation på områden.

Skolorientering med eller utan orienteringsinstruktörer?
Det går självklart att genomföra ett skolorienteringspaket utan
hjälp på plats från orienteringsinstruktörer, och detta kostar
då endast 800:- exklusive kartkostnaden.
Vi rekommenderar dock att ni har två orienteringsinstruktörer
på plats för att höja kvaliteten. Vi kan ge eleverna en bra
pedagogisk hjälp  inom orienteringstekniken, och skolan
behöver då såklart ställa upp med färre lärare än om inga
instruktörer är på plats.

Är du intresserad av detta?
Kontakta
Gustav Bergman på telefon: 073-83 58 678 eller mejl: gb@gustavbergman.se
Kalle Bergman på telefon: 072-744 06 28 eller mejl: kalle.bergman@hotmail.se


