
Välkomna till 

Skärgårdsläger sommaren 
2018 



Dagens program 
• Presentation av skolan  
• Skärgårdsläger 2016 film 
• Presentation av personal och ledare 
• Presentation av lägerön Idskär och  

skolfartyget Belle Amie 
• En dag på Idskär 
• En dag på Belle Amie 
• Förarintyg 
• Sjukvård 
• Säkerhet 
• Mat och allergier 
• Besök under lägret 
• Familjedagen 
• Visning av Belle Amie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2X_spl7Ha9I


Marina läroverket 

• Marina läroverket - en skola med marin profil 

• Gymnasium, yrkeshögskola och fristående 
kurser 

• Blandning av studie och yrkesförberedande 
program 

• Skolfartyg och lägerön Idskär 

• Massor av småbåtar 



Personal på lägret 

• Besättning och lärare från skolan 

• Elever från våra gymnasieprogram 

• Kockar från vår restaurangverksamhet 



Belle Amie 

• En vacker hundraåring - Byggd i Holland 1915 

• Skolfartyg i vår verksamhet sedan 1992 

 



Norra Idskär 

• Vacker skärgårdsidyll söder om Vaxholm 

• En del av Marina läroverket sedan våren 2014 

 



Vårt mål 

• Intresse för båtar och sjöliv 

• Njuta av sommaren i skärgården 

• Träffa nya kompisar 

• Leva lägerliv 

• Segla skuta 

• Lära sig segla, köra motorbåt och navigera 

• Väcka nyfikenhet för det marina 
yrkesområdet 



En dag på  
Belle Amie 

• Vi seglar så mycket vi kan 

• Besöka spännande platser 

• Uppleva skärgården när den är som bäst 

• Sola och bada 

• Lära sig segla, navigera och leva 
sjömansliv 

• Boende i hytter och salong 

07.00 Väckning 
07.30 Frukost 
08.00  Morgonmöte, genomgång av 
 dagens aktiviteter 
08.15 Frukost slut 
09.00 Aktiviteter börjar, avgång 
12.00 Lunch under gång, vi äter i 
 vaktlag 
17.30 Vi lägger till vid någon trevlig 
 naturhamn. 
18:00 Middag 
19.00 Kvällsaktiviteter 
23.00 Alla ska ligga i sina kojer 



En dag på Idskär 

• Leva lägerliv, grilla korv och bada 

• Segla och köra motorbåt 

• Bada från en klippa 

• Utflykter i skärgården 

• Bada med flytväst…kanske? 

• Boende i stugor 4-6 personer per 
stuga, tjejer och killar för sig 

07:30 - Väckning 
08:00 – Frukost 
08:00 - Morgonmöte, 
 dagsinformation 
08:30 - Städning 
09:00 – Samling, Aktivitet 
13:00 - Lunch 
14:00 - Aktivitet 
18:00 -19:00 Middag 
19:00 – Aktivitet 
21-22 – Mobiltid 
22:00 - Läggdags 
23:00 - Natti  



Besök under lägret 

• Kom gärna förbi och vinka om ni stöter på oss 
i skärgården men vi ser gärna att besök 
väntar till familjedagen, där är ni välkomna 
både med och utan båt. 



Utrustning/Packning 

• Räkna med att ha med kläder för hela lägret, 
begränsad möjlighet att tvätta 

• Sängkläder (ej sovsäck) 

• Handduk och badkläder 

• Gärna seglarställ men inte nödvändigt om man 
har andra bra väderkläder. 

• Väldigt bra med stövlar!! 

• Flytväst lånas från skolan! Ta inte med egen. 

• Undvik värdesaker som inte är ”nödvändiga” 



Fickpengar, mobiltelefoner mm 

• Under lägret kommer vi att ha en mindre kiosk på Idskär där det går att 
köpa godis och dricka till självkostnadspris 

• Vi kommer inte att sälja ”Energidrycker” och vill heller inte att någon tar 
med sådana 

• På Belle Amie kommer vi besöka någon kiosk/affär under resan 

• Fickpengar inte mer än 500kr (Nya pengar ) 

• Mobiltelefoner mår inte bra av vatten (vi vet jag lovar) 

• Vi har också annat att göra än att ”knappa på mobilen” 

• Mobilerna bor på ”Mobildagis” och får användas kl 21-22. 

• Tobak och alkohol är självklart förbjudet under lägret både för deltagare 
och personal 



Förarintyg 

• Första steget till att lära sig köra båt 

• Vi skall göra kursen så praktisk som möjligt 

• Mycket pröva sig fram och träna 

• Vårt mål är att alla skall kunna navigera och 
köra båt på ett säkert sätt 

• Kursen avslutas med ett mindre kunskapstest 

• Förarintyget förs in i en ”intygsbok” 



Säkerheten 
• Alla måste tänka på säkerheten 

• Vi har stora vana vid båt och sjöliv och har tydliga 
rutiner 

• Följ alltid instruktioner och hjälp varandra 

• Alla får en flytväst som är obligatorisk att använda så 
fort man är i en liten båt eller på däck på Belle Amie 

• Vi utgår ifrån att alla kan simma minst 200m 

• Om en deltagare inte tillåts simma/bada och snorkla 
måste ni meddela oss innan lägret 

• Alla deltagare är försäkrade, dock inte privata saker 



Sjukvård 
• Om någon blir sjuk eller skadar sig har vi utrustning 

för akutsjukvård både på Idskär och Belle Amie 

• Alla lärare och instruktörer har utbildning i både HLR 
och akut omhändertagande.  

• Fartygsbefäl är dessutom utbildade för att vara 
sjukvårdsansvariga vid våra atlantresor. 

• Vi kontaktar självklart er föräldrar om något händer 

• Ev sjukdomar eller medicinering som vi bör känna till 
vill vi att ni mejlar till : info@klartskepp.se  

mailto:info@klartskepp.se


Mat 

• Vårt mål är att servera god, bra och varierad 
mat 

• Våra kockar lagar maten men vi vill att alla 
hjälps åt att duka, servera och diska 

• Eventuellt behov av specialkost vill vi att ni 
mejlar till: info@klartskepp.se  

mailto:info@klartskepp.se


Samling 

• Lägret börjar 27/6 kl 9:00 i Stocksunds hamn 

• Vi samlas i grupperna och åker sedan 
gemensamt med Belle Amie till Idskär där 
halva gruppen kliver i land. 

• Belle Amie fortsätter mot skärgården 



Familjedagen 

• Hela lägret avslutas den 7 juli med en 
familjedag på Idskär 

• Hämtning vid Bogesunds brygga 

• Går även bra att komma med egen båt 

• Gemensam lunch och utdelning av diplom 

• Anmäl er till info@klartskepp.se (antal, ev 
specialkost, egen båt/transport) 

 

mailto:info@klartskepp.se


Avslutning 

• Visning av Belle Amie 

• Tid för frågor 


