
Stiftelsen Skånska Landskap bjuder in åk 4-6 till:

Snogespelen 2018
Träd in på Snogeholms vilda spelplan och låt årets 
friluftsdag bli den roligaste någonsin!

Möt Snogespelens beskyddarinna, Vatten- och Eldmästaren och klara spännande utma-
ningar och få ovärderliga kunskaper och erfarenheter för framtiden. Snogespelen är en 
tävling mellan elever från årskurs 4-6 i skolor från hela Skåne. En lättsam tävling i samar-
betsförmåga och friluftskompetens.

Två skolklasser per dag tar plats för att pröva sina färdigheter, sin samarbetsförmåga, kun-
skap och sitt mod. Totalt 1000 elever kommer att trotsa ”faror”, lösa problem och ta sig 
framåt genom Snogeholms djupa skogar för att några slutligen ska kunna stå som vinnare 
av Snogespelen 2018. En garanterat lärorik och rolig dag som eleverna kommer att bära 
med sig länge!

För vem?
Årskurs 4-6 i grundskolor i hela Skåne. Begränsat antal deltagare! Obs, spelet sker i osti-
gad terräng, vilket innebär att eleverna behöver vara fysiskt rörliga för att kunna delta.



Arrangör?
Projektet är skapat av Upplevelsepedagogiskt centrum, Stiftelsen Skånska Landskap, www.
skanskalandskap.se/for-skolor. För frågor, ring verksamhetschef Åsa Johansson 0768-
871 883

Var? 
Snogeholm strövområde mellan Sjöbo och Ystad. 

När?
9 april - 7 juni 2018. Speldagar företrädesvis mån, tis, tors (någon fre). Heldag, ca kl 
9.00-14.30

Antal speldagar?
Totalt 22 speldagar med max 50 elever/dag.

Hur många barn per speldag?
Två skolklasser som delas upp i totalt 4 grupper/dag. Det får gärna vara elever från samma 
skola eller kommun så att ni kan dela busstransport till Snogeholm. Vi bjuder på transport 
med 1 buss/dag à max 50 elever. Ni kan gärna ha medföljande bil.

Kostnad?
Hela dagen är kostnadsfri för deltagande skolor. Såväl friluftsdag som transport (max en 
buss/dag) är finansierade via Region Skåne.

Koppling till LGR11?
Främst inom ämnena Idrott och hälsa samt Friluftsliv och utevistelse.

Anmälan?
Anmäl ert intresse i intresseformulär, 

www.skanskalandskap.se/for-skolor/snogespelen-2018

Anmälan är giltig först då ni fått en bekräftelse på att ni kommit med samt att ni har be-
kräftat den speldag ni blivit tilldelad.  Begränsat antal deltagare. Urval görs utifrån anmäl-
ningsdatum och en jämn kommunfördelning görs. Mer utförlig information sänds därefter 
ut till alla. Mycket viktigt! Anmälda klasser måste ha minst två engagerade lära-
re/pedagoger, dvs en ansvarig lärare/halvklass.
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