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FJÄLLRESAN 2009
Fjällresan vi gjorde till Vemdalen var helt underbar, vi hade tur med vädret 
andra dagen. Vi var upppe i Vemdalen i tre dagar. Vi satt och sa att det 
var otroligt roligt att åka iväg på resan. Alla satt och peppade varandra i 
bussen, alla var medvetna om att det var den sista resan som skulle göras 
tillsammans. När vi var framme i Vemdalen så åkte vi till stugorna där vi 
skulle sova hela helgen. Alla packade in sina saker och sedan begav vi oss 
vidare mot Vemdalsskalet. Det var lite mulet väder men alla var på super 
humör och åkte runt. Efter dagen så drog vi oss hem mot stugorna, på 
kvällen så serverades Tacos buffe. När mörket började lägga sig så bastade 
man eller så satt man i sofforna och bara pratade. Nästa dag var vi uppe 

med tuppen, vi klev upp ca 7 och fikade. Sedan klädde vi på oss varma klä-
der, pjäxor och ett par solglasögon. Det var så att vi skulle ta liften och åka 
upp på ett berg, sedan så skulle vi åka längdskidor en heeel lång och solig 
dag. Vi var ute ca 7 timmar och det var många som gjorde snygga vurpor. 
Det var även så att Micke hade med dig elever från barn och fritid dom lärde 
oss om laviner, och andra fjällkunskaper. Sedan efter dagen så var alla helt 
slut, så det blev en sån kväll där alla bara satt och tog de lugnt. 

Vi ska bara tacka Roy, Ove, Micke 
och alla andra som kunna gjort vår 
resa möjlig.
Fjälllresorna var helt underbara och 
vi kan bara tacka för att vi har en 
sån fin och underbar skola! Det är 
inte alla skolor som ställer upp och 
åker på resor som vi åkt på. Eller 
skolor som tar elevernas intresse på 
allvar. Skolan låter eleverna få vara 
med och påverka, gå bara tilll skolan 
och titta er omkring så tror jag snart 
ni kommer förstå..
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