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PAKKELISTE
TIL SKOLEREJSEN, STUDIETUREN, SKITUREN ELLER LEJRTUREN
Vi har nedenfor listet en række ting, som kan være nødvendige at medbringe på skolerejsen, studieturen, skituren eller lejrturen. Pakkelisten kan fungere som tjekliste og skabe overblik for elever,
lærere eller forældre, når der skal pakkes til skolerejsen.


















Pas
Det blå sygesikringsbevis
Rejseforsikring
Personlig medicin
Lommepenge (omvekslet til rette valuta)
Sengelinned og lagen (medmindre det er inkl. på indkvarteringsstedet)
Håndklæde (medmindre det er inkl. på indkvarteringsstedet)
Alm. tøj
Nattøj
Evt. praktisk tøj til aktiviteter
Evt. regntøj
Evt. badetøj
Praktisk fodtøj (hvis I skal gå meget)
Evt. gave til værtsfamilie ifbm. med homestay
Lille rygsæk (til bus og dagsture)
Mobiltelefon og oplader
Evt. studiekort
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… SÆRLIGT TIL SKITUREN







Evt. ski/snowboard + støvler (hvis ikke I lejer på stedet)
Evt. skihjelm (hvis ikke I lejer på stedet)
Solcreme og læbepomade med solfilter
Solbriller eller skibriller
Håndklæder/viskestykker (hvis I skal bo i lejlighed eller hytte)
Alm. tøj og støvler

Når du skal på skitur, er det en fordel at have lag-på-lag på, så du nemt kan regulere efter kropstemperaturen. Hvis man sveder bliver man nemt kold, og man bliver selvfølgelig også kold, hvis man
har for lidt på. Brug det du har og lån dig evt. frem. Der er ingen grund til at købe en hel masse udstyr.

INDERST
 Tynd sok af uld eller kunststof
 Trusser/bh, helst af kunststof, da bomuld kan blive klamt af sved
 Tynde uld- eller svedtransporterende lange underbukser og langærmet undertrøje

MELLEMLAG
 Tynde uld- eller svedtransporterende bluser med lange ærmer. Gerne med rullekrave.
 Trøje af uld eller fleece (Sweater)

YDERST





Vind- og vandtætte bukser med for
Vindtæt jakke/anorak med for
Evt. pandebånd
Hue. En stor del af kropsvarmen forsvinder ud gennem hovedbunden, så det er vigtigt med
en hue.
 Halstørklæde (ikke for langt, det kan hænge fast i liften)
 Luffer/vanter, som er vandafvisende (ikke strikkede)
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TOILETTASKEN









Tandbørste + tandpasta
Deodorant
Hårbørste
Shampoo + balsam
Solcreme
Bind og tamponer (for pigernes vedkommende)
Evt. kontaktlinser + rensevæske eller briller
Evt. hovedpinetabletter, plaster mm.

TIL BUSSEN














Nakkestøtte eller pude
Tæppe
Evt. madpakke og drikkevarer
Pung og/eller pengebælte
Musik
Ørepropper
Læsestof
Spillekort
Evt. guitar
Tandbørste og tandpasta
Lille håndklæde
Mønter til toiletbesøg
Evt. penge til brug på rastepladser el. andet

HVIS I SKAL REJSE MED FLY, SÅ HUSK
 At mærke kufferten, så den er nem at spotte på bagagebåndet
 At du i håndbagagen fx ikke må have beholdere med, som kan rumme mere end 100
milliliter væske
 At veje både håndbagage og kuffert hjemmefra for at sikre, at de ikke vejer for meget og
samtidig have vished om, hvor meget du må medbringe på hjemrejsen
 At sikre at håndbagage og kuffert har de rette mål ud fra det pågældende flyselskabs regler
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