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Information inför exkursion med Ekobussen   
Vad roligt att ni ska på exkursion med Ekobussen! Vi hoppas på en trevlig och lärorik dag 

tillsammans. Nedan är information som vi tycker är viktig att känna till för att kunna göra 

dagen så bra som möjligt.  

 
✓ Ni behöver aktivt anmäla klassen till en exkursion. Detta görs via en länk på Vklass i 

team Ekobussen alternativt på Upptechs sida på intranätet. Obs, anmälan behöver vi 

två veckor före planerad utfärd. Anmälan som kommer in senare än en vecka innan 

exkursionsdagen räknas som en inställd exkursion. 

 

✓ Informera eleverna om vad som förväntas av dem i form av matsäck och lämpliga 

kläder och skor. Vi tycker detta är mycket viktigt då det kan avgöra om dagen blir en 

positiv upplevelse eller inte. Gå gärna igenom vilka kläder och skor som kan passa. Om 

vi är på en plats med mosselandskap är det alltid ordentligt blött i marken. Stövlar och 

ett ombyte är nödvändigt här. Bra att veta är att vi genomför exkursionen oavsett 

väder (om det inte är extremväder). Extrakläder kan rädda upp resten av dagen om man 

exempelvis har trillat i vattnet, har blivit blöt av regn eller av att gå på mossen.  

 

✓ Toalett finns på bussen även om vi i första hand rekommenderar att använda skogen 

för de som kan. 

 

✓ Säkerhetsbältet på bussen ska användas av samtliga passagerare när bussen kör. 

Ni lärare kan hjälpa oss med att påminna eleverna om detta. 

 

✓ Mat och dryck får inte intas på bussen. Vi har planerat in tid för fika- och lunchpaus 

ute i det gröna under dagen. Även detta kan ni lärare hjälpa oss att påminna eleverna 

om, att inte äta eller dricka på bussen.  

 

✓ Vi vill be er att minimera engångsmaterial till lunchen för miljöns skull. Många 

skolor har löst det med att lunchen serveras ur medhavda kantiner och eleverna har 

egna bestick med sig samt något att äta på eller ur. Andra skolor har med sig lunch som 

värms eller tillagas över eld, där eleverna också har med eget att äta med. För dryck 

rekommenderas dunkar som eleverna får tappa ur. Ett flexibelt skolkök är en 

framgångsfaktor har vi förstått, men arbeta fram ett system som fungerar för er skola.  

 

✓ Planera för förberedelse och efterarbete. Vår erfarenhet är att klasser som jobbat 

med temat innan får också större utbyte och mervärde av exkursionen. Elever som 

dessutom vet vad de förväntas göra är alltid mer engagerade och upplever dagen som 

mer givande. Prata gärna  med oss om du vill ha råd, tips eller hjälp med förberedelse 

och efterarbete. 

 

✓ Vi vill att exkursionen ska vara ett trevligt och annorlunda avbrott från den 

ordinarie skolundervisningen, men det är också viktigt att ni lärare förmedlar att 

exkursionen är en lektion och att den har samma värde som en vanlig lektion i skolan.  

 

https://intranatet.jonkoping.se/4.47a4dc39153e111b920900.html


 

  

✓ De ordningsregler som gäller i er skola gäller även på Ekobussen. Medföljande lärare 

har huvudansvaret för eleverna medan Ekobussens personal ansvarar för 

aktiviteterna och innehållet för dagen. Vi vill uppmuntra dig som lärare att vara aktiv 

och delaktig under exkursionsdagen och att vi samarbetar med gruppen. Du känner 

dina elever bäst! 

 

✓ Nästan alla elever äger en mobil. Samma regler för mobilen gäller på Ekobussen 

som i er skola på en lektion. Elever på gymnasiet använder ofta mobilen som ett 

verktyg på exkursionen, för att anteckna eller dokumentera med foto exempelvis. Detta 

är vi givetvis positiva till. För högstadieelever kan det däremot vara bättre att lämna kvar 

mobilen på bussen när vi går ut, alternativt att medföljande lärare har samlat in dem 

redan i början av exkursionsdagen. På så sätt besparas eleverna dessutom från risken 

att tappa, förstöra eller blöta ner sina mobiler.  

 

✓ Det kan finnas information om elever som är bra för oss att veta för att vi ska få 

rätt förutsättningar att göra exkursionsdagen så bra som möjligt för alla. Det finns 

en ruta i anmälningsformuläret där du kan ange sådan information. Det kan gälla 

allergier, mediciner, särskilda behov eller anpassad skolgång. Du som lärare avgör vad 

vi eventuellt behöver veta för att kunna anpassa vår dag till detta. Kolla även med 

eleverna i förväg om någon är överkänslig mot exempelvis getingstick. Mediciner måste 

i så fall tas med, och om eleven är kraftigt överkänslig mot getingstick behöver ni och 

föräldrarna ta ett beslut om elevens medverkan på exkursionen. 

 

Vi utgår från att alla elever har med sig rätt utrustning till exkursionsdagen, men för 

den som har glömt eller saknar något, finns det lite extra utrustning på bussen att 

låna: 

 

✓ Stövlar, några extra 

✓ Regnkappa 

✓ Mössa 

✓ Sockar 

✓ Enstaka tröja/fleece 

✓ Sittunderlägg 

✓ Kåsa och bestick  

 

Om skolan inte har tillgång till egen ved så finns det på bussen samt en muurikka/stekhäll 

för matlagning.  

 

 

Välkomna ut i naturen med Ekobussen 

– håll stövlarna leriga! 

 

Hälsningar personalen på Ekobussen 
 


