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BEKRÄFTELSE – Studiebesök 
 
Förberedelser inför studiebesöket:  

För att Ni ska få ut mer av dagen och för att den ska bli roligare vill vi att ni tar del av följande material;  
ü vår film ”Vem bryr sig”, 
ü vår broschyr ”Vi Värnar Vårt Vatten”,  
ü samt svarar på ”Sigges 15 fiffiga frågor”.  
 
Tanken är också att få eleverna intresserade och medvetna om hur man ska använda vårt gemensamma 
avloppsnät som är kopplat till bl.a våra wc, handfat, duschar, tvättmaskiner mm. 
Att skapa goda ”ambassadörer” som är med och Värnar Vårt Vatten. 

En idé är att antingen gemensamt i klassrummet arbeta er igenom materialet eller om ni gör små 
grupparbeten på lektionstid. Ni finner alla svar till frågorna i vår broschyr eller film. Broschyren och filmen 
finns elektroniskt och går att hämta på skolsidan på vår hemsida www.syvab.se. 

  
Säkerhetsföreskrifter: 

ü Viktigt att du som lärare informerar eleverna om att Syvab är en arbetsplats med gällande 
säkerhetsföreskrifter. 

ü Lyssna och följ guidens instruktioner gällande säkerhetsföreskrifter på Syvab. 
ü Håll ihop gruppen. 
ü Rör ej apparater och maskinell utrustning. 
ü Tänk på att ni representerar er skola. 
 
Information om hur besöket går till:                                                                                

ü Läraren går till vår reception och registrerar att ni har kommit. Ni blir sen visade till aulan. 
ü Vi presenterar verket. 
ü En guidad tur. 
ü Samling i aulan för avrundning av besöket. 
 
Övrig information: 

ü Det går bra att äta matsäck hos oss. Meddela detta när ni bokar besöket så planerar vi in det. 
ü Bussen som går ut till oss är 727 och avgår från Tumba C, man kliver av vid hållplatsen Häradsgränsen. 
ü Vid frågor runt besöket går det bra att kontakta Lennart Isgren på tel. 08-410 776 30 eller via e-post 

lennart.isgren@syvab.se.                                    
 

Välkomna! 
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