
Studieresa till Stockholm 14 – 16 februari 2012 
 

Dag 1: Tisdag 14 februari 2012 
Studiebesök på Klastorpsskolan (se gärna deras hemsida) kl 12.30 –  ca 15.00 
Lunch 12.30 i skolan, läraren i klass 5P, Lili Kapper, tar hand om er enligt vårt önskemål: 
Vi önskar se hur ni arbetar och höra hur ni tänker omkring entreprenörskap och de förmågor som 
eleverna ska ges möjlighet att träna i detta sammanhang. Vi önskar träffa lärare och se oss om i 
verksamheten och få höra om ert sätt att arbeta. 
 

Klastorpsskolan 
Atterbomsvägen 1, 112 58 Stockholm 
  -             
Telefon:  Lili Kapper 073 – 402 96 55 
e-post: lili.kapper@stockholm.se 
hemsida: www.klastorpsskolan.stockholm.se 
 
Rektorn heter Anette Madsen och kommer ursprungligen från Luleå  Hon träffar gärna er eller 
medföljande rektor om ni så önskar. Hör i så fall av er till Anette på anette.madsen@stockholm.se 
eller ring 08 – 508 08 285 
 
Från T-centralen: Restid ca 10 min 
Ta tunnelbanans gröna linje 19 från T-Centralen mot Hässelby strand. 

Kliv av vid Thorildsplan. Gå cirka 800 meter till Atterbomsvägen 1, Stockholm. 

På google maps får ni tag i en detaljerad karta, sök bara på Klastorpsskolan. 
 
 

Dag 2: Onsdag 15 februari 2012 
Studiebesök på Lemshaga akademi, kl 9.00 – 15.00 enligt bifogat program 
Rektorn hälsar att ni hittar deras pp:er och andra dokument, t ex mer info om  ”Visible thinking” på 
deras hemsida www.lemshaga.se 
 
Från T-centralen; restid ca 45 min till skolan; 
Ta tunnelbanans gröna linje 17 från T-Centralen mot Skarpnäck. Kliv av vid Slussen. Ta buss 429X från 
Slussen mot Ingarö (Idalen). Kliv av vid Lämshaga. 
 
Anna-Lena Bengtsson, Rektor: 
E-post: Anna-Lena.Bengtsson@Lemshaga.se 
Tfn: 08 586 313 20 
 
 

Dag 3: Torsdag 16 februari 2012 
På Tekniska museet finns en konferenslokal med WiFi, projektor och whiteboard bokad för er mellan 
9.00 – 14.00. Säg till i receptionen i entrén, om det är låst så ring receptionen på tel 08 – 4505670. 
Lokalen är bokad av Carolina Olsson. 
 
www.tekniskamuseet.se 
 
Tekniska museet ligger på norra Djurgården, inte långt från Kaknästornet. Enklaste sättet att komma 
hit är med buss 69. Buss 69 går från till exempel T-centralen mot Blockhusudden, stig av på 
hållplatsen "Museiparken" restid ca 20 minuter 
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