Utrustningslista för kollosommaren 2020
Packa tillsammans med Ert barn. Vi ser helst att ni packar i en större ryggsäck. Har ni inte en större
ryggsäck går det bra med en resväska. (OBS! resväskor samt rullväskor har större risk att gå sönder.)
Obligatorisk utrustning

X

X

En ryggsäck att packa i för utflykt/hajk (OBS! behövs även för att ha sin dygnspackning, för sista kvällen sover vi
inte i våra sängar utan tillsammans i ett stort tipitält eller i Discoklubben/Lekhallen)
Sovsäck till övernattning utomhus (OBS! behövs även för sista natten på kollot, då vi inte sover i våra rum)
Liggunderlag till övernattning utomhus (OBS! behövs även för sista natten på kollot, då vi inte sover i våra rum)
Regnkläder; byxor och jacka (OBS! regnkläder är ett måste på kollo eftersom vi har många aktiviteter utomhus)
Stövlar eller kängor (OBS! vattentäta skor är viktigt eftersom vi har många aktiviteter utomhus)
Sandaler eller liknande lätta skor
Gymnastikskor eller liknande
Byxor
Shorts
Varm tröja
T-shirts
Vantar/handskar till övernattning utomhus
Mössa till övernattning utomhus
Badkläder (Tips ta även med badshorts, bättre att ha badshorts än bikini på sig när man ska åka bananbåt)
Strumpor
Underkläder
Långkalsonger till övernattning utomhus/underställ
Lakan, påslakan och örngott. OBS! Man får inte sova i sovsäck i kollogårdens sängar
Toalettsaker (Schampo, tandborste, tandkräm, solkräm mm).
Nattkläder, pyjamas
En liten och en stor handduk
Vattenflaska med vatten i. (OBS! mycket viktigt)

Frivillig utrustning
Matsäck till utresan (ej nötter)
Busskort (om deltagare ska åka hem själv)
Armbandsklocka
Egen medicin. (Samtliga mediciner ska vara dokumenterade med namn, dos samt om barnet själv ansvarar för sin
medicinering eller om kollopersonalen ska ta detta ansvar. Om så är fallet ska medicinerna vara doserade i en
dosett). Dokumentation sker i hälsodeklarationen.
Fickpengar, max 250 kr
Pengar till kollo T-shirt (om ni har beställt), 100 kr (OBS! Om du vill beställa görs detta på hälsodeklarationen)
Om du ej har beställt kollotröja tag med en egen t-shirt, som du kan skriva på.
Kamera (Tänk på att du inte kan fotografera med mobilen eftersom den är inlåst, dvs ta med en riktig kamera).
Adresser till släkt och vänner och frankerade kuvert eller vykort.
En bok eller ett spel
Ficklampa med batterier
Kläder för disco
Myggmedel (Vissa perioder kan det vara en del mygg på kollogården)

OBS! Utepedagogik Sverige AB ansvarar INTE för personlig egendom.
Några goda råd: Märk all din utrustning. Ta med utrustningslistan så du vet vad som ska med hem. Eftersom
deltagaren är på kollo i fjorton dagar måste du anpassa antal klädesplagg efter vistelsetiden.
OBS! Vi rekommenderar starkt att man tar med sig utrustning för att vara med på hajk och sova utomhus. Även om ert
barn kan känna sig tveksam till att sova utomhus så brukar de flesta barn vilja göra det när de är på plats på kollot.
Samt att liggunderlag och sovsäck behövs även till sista natten då vi inte sover i våra rum.

Förbjudet! Samtliga former av nötter är förbjudet att medföra till kollogården, detta pga allergier.
Har ni några frågor angående utrustning får du gärna ringa eller maila oss.
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