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Studieresa för lärare/elever till Krakow
och Auschwitz
- organiserat av historiker och lärare med 30
års erfarenhet

* Resan arrangeras av och genomförs tillsammans med Christer Bergström,
historielärare med över 30 års erfarenhet och dessutom författare till 29 böcker om
andra världskriget.
* Resedatum anpassas i möjligaste mån efter era önskemål.
* Dessutom ingår förberedande lektionsmaterial och lektionstips inför resan – se sid 6.
* Se listan på mer än 20 olika fondmedel för att finansiera resan – se sid 7-10.

Resan kan anpassas antingen till endast skolpersonal eller till elever.
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Christer Bergström, som arrangerar och medföljer på resan, är utbildad gymnasie- och
grundskolelärare med 30 års erfarenhet och har undervisat i historia, kultur- och idéhistoria och
samhällskunskap. Christer har undervisat i samtliga årskurser på grundskolan samt i många år
på gymnasiet. Dessutom är Christer internationellt känd som en av de största experterna på
andra världskriget och har 29 böcker i ämnet bakom sig. Se https://vaktelforlag.se/bookauthor/christer-bergstrom/
På denna unika resa, som arrangeras av Christer Bergströms Vaktel förlag (vaktelforlag.se),
bjuds inte bara på svenskspråkig expertguidning på koncentrationslägret Auschwitz, utan det
blir även svenskspråkig guidad rundvandring i det gamla Krakow med bl.a. Tema Schindlers list.
Allt på svenska!
Dessutom blir det, på resa för enbart lärare, en seminariekväll med föredrag av Christer
Bergström om det senaste forskningsläget gällande Förintelsens rötter samt gemensamt
pedagogiskt utbyte: Hur kan man arbeta med Förintelsen i undervisningen i skolan. Tips på
metoder och material.
Därtill egen tid i t.ex. Krakows gamla handelscentrum.

Omdöme om den senaste resan till Auschwitz/Krakow:
”En bra ordnad studieresa med ett kronologiskt program och duktiga guider. Boendet höll
hög klass och var bra beläget i förhållande till resans innehåll. Vi är mycket nöjda med
Christer Bergström och Vaktel Förlag och rekommenderar varmt andra att anlita honom.
Efter denna resa känner vi att vi kan förmedla det historiska innehållet med nya perspektiv
och en djupare känsla och inlevelse.”
- SO-lärarna och rektor Ingegerd Dahlgren, Manhemsskolan, Kalix.

Pris för hela resan
8 899 kr/person, gäller boende i delat dubbelrum; enkelrumstillägg 1200 kr
Med reservation för ev. prisändringar.

I priset ingår:
* Flygresa t.o.r.
* Flygskatt.
* EU-moms på resan.
* Modern distansresebuss.
* Entréer till alla planlagda museibesök.
* Svensk guidning alla dagar.
* Föredrag, filmvisning och seminarium.
* Hotellboende i delat dubbelrum inkl. frukost.
* Förberedande lektionsmaterial och lektionstips inför resan.

Resedatum anpassas i möjligaste mån efter era önskemål.

Det går bra att göra en icke bindande preliminärbokning. Kontakta mig på
vaktelforlag@gmail.com eller 0733 – 73 33 61.
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Programexempel resa för skolpersonal
(programmet kan anpassas efter era önskemål)

Dag 1
Avgång flyg kvällstid.
Busstransfer egen buss till Hotell Novotel Krakow Centrum (fyrstjärnigt).
Inkvartering på Hotell Novotel Krakow Centrum.
Hotellet ligger ca 10 minuters promenad från Krakows vackra gamla centrum och borgen Wavel med mera. Alla
198 rum har fina, egna badrum med dusch eller badkar, wc, TV, minibar, telefon, ”coffee & tea making
facilities”. Hotellet har en stor swimmingpool, bastu, jacuzzi och fitnessrum. Tillträde är gratis för boende på
hotellet. Det finns en mycket bra restaurang samt bar på hotellet.

Novotel Krakow Centrum
ul. Tadeusz Kosciuszko 5
30-105 KRAKOW - POLEN
Tel. (+48) 12/2992900 - Fax (+48) 12/2992999
E-post h3372@accor.com
http://www.novotel.com/pl/hotel-3372-novotel-krakow-centrum/index.shtml
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Dag 2
Avfärd från hotellet kl 08:45 för gemensam guidad rundtur. Språk: Svenska.
Besök på bl.a. borgen Wawel, stortorget och Mariakyrkan.
12:30-14:00 Egen lunch.
Efter lunch:
Svenskspråkig guidad tur i det judiska kvarteretet Kazimierz, där judarna levde från 1300talet.
Svenskspråkig guidad tur på den judiska begravningsplatsen i Krakow, med minnesmärken
från Förintelsen.
Svenskspråkig guidad tur i Krakows centrum.

Programmet slutar ca 16:00.
Boende på Hotell Novotel Krakow Centrum.

Dag 3
Avfärd från hotellet kl 08:20
Tema kring filmen Schindlers list:
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Studiebesök på Schindlers fabrik 2 tim
Guidad tur på svenska i det judiska ghetto som nazisterna skapade i Kraków år 1941 (ghettot
existerade fram till 1943, när befolkningen deporterades av nazisterna.
Studiebesök på det betydelsefulla apoteket i ghettot.
http://www.mhk.pl/branches/eagle-pharmacy
Eftermiddagen fri.
Kväll: 19:00-23:00 Seminarium på Hotel Novotel: Om filmen Schindlers list och hur man kan
arbeta med Förintelsen i undervisningen i skolan. Tips på metoder och material.
Boende på Hotell Novotel Krakow Centrum.

Dag 4
Kl 07:30 Avgång med egen buss från hotellet till Auschwitz.
Kl 09:30-12:30 Studiebesök med svensktalande guide på Auschwitz I.
12:30-14:00 Egen lunch på intilliggande restaurang.
Kl 14:00 – 16:00 Studiebesök med svensktalande guide på Auschwitz- Birkenau.
Ca kl 16:15 Egen buss till hotellet i Kraków.
Egen middag i Krakow
Boende på Hotell Novotel Krakow Centrum.

Dag 5
Hemfärd

Pris för hela resan
8 899 kr/person, gäller boende i delat dubbelrum; enkelrumstillägg 1200 kr
Med reservation för ev. prisändringar.

I priset ingår:
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* Flygresa t.o.r.
* Flygskatt.
* EU-moms på resan.
* Modern distansresebuss.
* Entréer till alla planlagda museibesök.
* Svensk guidning alla dagar.
* Föredrag, filmvisning och seminarium.
* Hotellboende i delat dubbelrum inkl. frukost.
* Förberedande lektionsmaterial och lektionstips inför resan.

Resedatum anpassas i möjligaste mån efter era önskemål.
Det går bra att göra en icke bindande preliminärbokning. Kontakta mig på
vaktelforlag@gmail.com eller 0733 – 73 33 61.
| Christer Bergström, Vaktel Förlag | Box 3027| 630 03 Eskilstuna | vaktelforlag@gmail.com | vaktelforlag.se |
016 12 15 27 | 0733 73 33 61 | Organisationsnummer: 5804036613 |

Inför resan
Inför resan kan anmälda resenärer (även preliminärt anmälda) få pedagogiskt material och tips
på material samt förslag på lektionsupplägg.
Allt detta är kostnadsfritt. Maila bara till mig på vaktelforlag@gmail.com
Jag som tagit fram detta material, Christer Bergström, har undervisat i historia, svenska,
religionskunskap och samhällskunskap. Jag har undervisat i samtliga årskurser på grundskolan
(åk 1-9) samt i många år på gymnasiet. Dessutom har jag skrivit 29 böcker om andra
världskriget. Sedan två år tillbaka arbetar jag som förläggare med mitt eget förlag Vaktel förlag.
Se vaktelforlag.se
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Sök bidrag till resan
En lista över fonder, stiftelser med mera där ni kan söka ett bidrag till resan. Det brukar inte
vara alltför svårt att få sådana bidrag beviljade.
Med 30 års lärarerfarenhet har jag också god erfarenhet av att söka från dylika fonder. Om ni
vill, kan ni få tips av mig när ni ska söka fondmedel. Ring mig gärna på 0733 – 73 33 61.
1. Sällskapet för folkundervisningens befrämjande. All information finns på deras hemsida:
http://sfub.se
http://sfub.se/stipendium/instruktion/
De har två ansökningsperioder beroende på när man ska genomföra sin resa. Man ansöker
senast 1 okt för en resa planerad jan-maj kommande år och 15 dec för en resa juni-dec.
Ansökningssidan öppnar i månadsskiftet aug/sept för ansökningar till första perioden.
2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
http://www.mucf.se/rasism-och-extremism

3. Statens kulturråd
Kulturrådet ger bidrag som syftar till att främja mångfald och kvalitet. Kultur för barn och
ungdom och mångkulturella frågor ses av Kulturrådet som särskilt viktiga områden.
http://www.kulturradet.se
4. Internationella programkontoret
http://www.programkontoret.se

5. Folke Bernadottes Minnesfond
http://www.folkebernadottesminnesfond.se
6. Olof Palmes Minnesfond
http://www.palmefonden.se
7. Stiftelsen Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond
Bidrag lämnas till konkreta projekt som företag, organisation, förening eller annan
sammanslutning genomför för barn och ungdom.
http://www.gafonden.com
8. Gustaf V:s 90-årsfond
Minnesfond ger bidrag till ideell ungdomsverksamhet. Verksamhet som syftar till bestående
kontakter och utbyte mellan ungdomsföreningar i Sverige och andra länder samt
ledarutbildning med inriktning på internationell verksamhet.
http://www.gv90.a.se

9. Idéer för livet
Skandia utvecklar och stödjer arbetet för barn och ungdom i samarbete med ideella
organisationer, föreningar, skolor och kommuner. Arbetet sker genom vuxna i barns närhet.
http://www.skandia.se/ideer/
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10. Bangs-Stiftelsen
Stiftelsen har som syfte att stödja och dela ut bidrag till framför allt föreningar och
organisationer som främjar nykterhet, fred och försoning mellan folk och samhällsklasser
eller som är verksamma för personer med främst psykiska handikapp.
http://bangs-stiftelse.se
11. Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse
Stiftelsen delar årligen ut anslag till humanitär verksamhet över hela landet och har till
ändamål att främja barns vård och fostran eller utbildning med mera.
http://www.hedlundsstiftelse.com
12. Emerichfonden
http://www.emerichfonden.nu/emerichfonden1.html
13. EU-stöd
http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Soka-EU-stod/
14. Nationalencyklopedins Kunskapsstiftelse
http://www.ne.se/stiftelsen/projekt.html
15. Stiftelsen Sven Jerrings fond
Jerringfonden är en stiftelse som delar ut anslag, stipendier och forskningspengar till hjälp för
barn och ungdomar med kroniska sjukdomar och funktionshinder.
http://www.jerringfonden.org

16. Åhlén-Stiftelsen
Stiftelsen till ändamål att ekonomiskt stödja och därigenom främja tre områden: barns eller
ungdoms vård och fostran eller utbildning, vård av ålderstigna, sjuka eller handikappade samt
vetenskaplig undervisning eller forskning.
http://www.ahlen-stiftelsen.se
17. Arvsfonden
http://www.arvsfonden.se
18. Radiohjälpen (om man kan kombinera resan med någon typ av bistånd, barnhem i Polen t
ex)
Insamlade radiohjälpsgåvor kan sökas av ideella biståndsorganisationer och föreningar som
verkar för humanitära insatser både i Sverige och utanför landets gränser.
http://www.svt.se/radiohjalpen
19.Brottsförebyggande rådet (förebyggande av rasistiska brott t ex)
BRÅ ger ekonomiskt stöd till verksamheter och projekt som syftar till att pröva vilka nya
metoder och åtgärder som är effektiva i det lokala brottsförebyggande arbetet.
http://www.bra.se
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20. Integrationsverket
I samverkan med föreningar initiera, utveckla och ge stöd till verksamhet som främjar
integration och motverkar rasism, etnisk diskriminering och främlingsfientlighet.
http://www.integrationsverket.se

Olika lokala fondmedel
Det finns säkert fler lokala fondmedel etc. Prova gärna med kommunen. I vilket fall som helst
kan säkert kommunen och/eller stadsbiblioteket upplysa er om sådant.
Levande historia i Göteborg
http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/hallbar-stad--oppen-forvarlden/manskligarattigheter/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziQw0NAi2cDB0N3A2M3AwcvX
2NLULdjQ0tXA30w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhQxvEoiMIwHtki_YLc0FAAmDmrMA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
Sparbanksstiftelsen Skåne
Stiftelsen stödjer bl a projekt, riktade mot utbildning, kultur och idrott och av särskild
betydelse för det lokala samhället.
http://www.sparbanksstiftelsenskane.se
Positiva Projekt, Sparbanken Skåne
http://www.sparbanksstiftelsenfof.se/

Sparbanksstiftelsen Varberg
http://www.sparbanksstiftelsenvarberg.se/new/index.htm
Sparbanksstiftelsen Kronan
Sparbanksstiftelsen Kronan har sitt säte i Växjö, men liksom Sparbanken Kronans område
sträckte sig från Halmstad på västkusten över Kronobergs län till Kalmar på östkusten och
dessutom omfattade större delen av Blekinge, är detta även stiftelsens område.
http://www.sparbanksstiftelsenkronan.se/
Sparbanksstiftelsen Skaraborg
http://www.sparbanksstiftelsenskaraborg.se/
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden
http://www.sparbanksstiftelsentjustbygden.se/
Sparbanksstiftelsen Söderhamn
http://www.sparbanksstiftelsensoderhamn.se/
Sparbanksstiftelsen Norrland
http://sparbanksstiftelsennorrland.se/stiftelsen/om-stiftelsen/
Sparbanksstiftelsen Dalarna
http://www.sparbanksstiftelsendalarna.se/
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Sparbanksstiftelsen Rekarne i Eskilstuna
http://www.sparbanksstiftelsenrekarne.se/
Sörmlands Sparbank, Kunskapsbanken (har delat ut mycket pengar i Sörmland)
Sörmlands Sparbank har inga aktieägare som kräver utdelning och därför kan vi avstå en del
av vinsten till unika satsningar i Sörmland. Vi ger genom den här satsningen lärare möjlighet
att söka medel till att genomföra projekt som ger barnen upplevelser för ett livslångt lärande.
http://www.sormlandssparbank.se/Start1/Kunskapsbanken.aspx

Roslagens Sparbanks Stiftelser
https://www.roslagenssparbank.se/hallbarhet-samhallsnytta/stiftelser/index.htm

Dessutom:
Kontakt med lokala / regionala organisationer av:
Lions, Rotary och Odd Fellow.
Svenska kyrkan centralt
(info@svenskakyrkan.se) och de lokala församlingarna
(Se t.ex. https://www.svenskakyrkan.se/sanktolov/auschwitz--en-resa-for-livet )
Mer…
Läs gärna denna artikel om hur en grupp niondeklassare själva skaffade sin finansiering till
sin studieresa till Auschwitz:
http://www.dt.se/dalarna/mora/niondeklassare-aker-pa-skolresa-till-auschwitz

....eller denna resa om hur Köpings Rotary tidigare i år betalade en skolresa till Auschwitz:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/koeping-rotary-ger-ett-bidrag-till-elever-vidmalmaskolan-i-kolsva-1357426

Här kan ni få tips och idéer från Föreningen Auschwitz99:
https://www.facebook.com/Auschwitz99-222626327856314/
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Resevillkor Krakow-resa
Resa arrangerad av Vaktel förlag
Avbeställningsskydd och reseförsäkring
Deltagare svarar själv för eventuellt avbeställningsskydd och reseförsäkring.
Avbokningsregler
Vid avbokning av definitiv anmälan mindre än 120 dagar före resans start betalas full avgift
till researrangören. (Gäller ej preliminär anmälan.)
Researrangörens rätt till ändringar
Researrangören förbehåller sig rätt att inställa resa om deltagarantalet understiger 30
personer. Deltagare erhåller då full återbetalning.
Researrangören reserverar sig för programändringar utanför egen kontroll.
Prisändringar kan förekomma då dessa beror på ändringar i växelkurser, som påverkar
arrangörens kostnader för resan.
Samtliga priser är baserade på gällande priser, växelkurser, skatter och moms per den 8
oktober 2018.
Researrangörens ansvar
Researrangören reserverar sig för oförutsedda händelser som kan förhindra resans
genomförande.
Lagstadgad resegaranti är utställd hos Kommerskollegium.
Resehandlingar mm
Deltagaren medför pass och är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av
brister i resehandlingar, såsom förlorat, defekt eller felaktigt pass och förlorad eller felaktig
flygbiljett.
Deltagaren bör medföra aktuella försäkringsbesked från försäkringskassa resp.
försäkringsbolag.
Boende
Boende i delat dubbelrum. Vid enkelrum tillkommer en enkelrumsavgift.

Bilder från hotellet som ingår i resans pris.
| Christer Bergström, Vaktel Förlag | Box 3027| 630 03 Eskilstuna | vaktelforlag@gmail.com | vaktelforlag.se |
016 12 15 27 | 0733 73 33 61 | Organisationsnummer: 5804036613 |
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Bilder från våra tidigare gruppresor till
Auschwitz/Krakow

