
Programoversigt over Krakow 2021 

 

Kære forældre 

 
Hermed et lille overblik over ugen i Krakow med jeres skønne unger. 

 

Vi gør opmærksom på, at ugen – som sådan – ikke er baseret på et fast program, da vi lægger 
stor vægt på de unges egeninteresser og medbestemmelse. Dvs. at de unge selv er med til at 

forme dagen. Vores erfaring er, at de unge er rigtig gode til at foreslå seværdigheder og steder 

som de gerne vil opleve i den respektive by vi er i. Dette vil vi gerne anerkende, da det også 
understøtter vores "pædagogiske overvejelser ved at gå i ungdomsklub. (Jf. folderen vedr. 

overgang fra JK til UK) 
 

Når vi kommer derned mandag, og efter vi er indlogeret, samles vi til et fælles møde. Herefter 

går vi fælles ruten ind til centrum, hvor vi introducerer dem for byen, og de største 
seværdigheder. Herefter får de unge et "byområde", hvor de må opholde sig og opleve byen 

indtil vi mødes igen, og går samlet tilbage på hotellet eller finder et sted at spise aftensmad. 
Sidst på aftenen samles vi i vores bookede fællesrum, hvor vi samler op på dagens indtryk og 

ideer til næste dag. 

 
Tirsdag samles vi efter morgenmaden. Denne dag bliver vi samlet op af en bus, der vil køre os 

til Auschwitz. Vi får tildelt en guide som her vil fortælle os historien bag og jeres børn kan stille 

spørgsmål.  

Onsdag samles vi efter morgenmaden, og gennemgår dagens program, som de unge selv har 

været med til at forme. Vi deler os op efter interesser og aftaler mødetider ca. hver anden 
time afhængig af hvor vi er. Om aftenen er der fælles hygge og samvær på hotellet. - Dette 

program er identisk for torsdag. 

Fredag er vores sidste dag. Der skal ryddes op, tjekkes ud og et sidste smut på strøget. Vi 
bliver hentet i en bus om aftenen, og kørt til lufthavnen. 

 
Alle dage er det gældende, at de unge til enhver tid kan få kontakt til en voksen, alle bliver 

desuden tilknyttet en kontaktvoksen der nede - Kommunikation er en meget høj prioritering 

for os. Derfor udleverer vi et visitkort til de unge, med numre på telefoner til medarbejderne 
og hotellets adresse.  

 
Vi håber, dette kan give dig/jer et indblik i vores tur til Krakow. Hvis I har uddybende 

spørgsmål el.lign, må I endelig kontakte os. 

Vi glæder os meget til at skulle afsted med alle jeres dejlige unge mennesker. 

 

Mange hilsner fra 

Thomas, Marck, Andreas og Louise  


