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 Kristinehamn 2023-03-14 
 
Till elever och deras vårdnadshavare i klasserna IN2/3 och TE2 på Brogymnasiet 
 
 
Hej! 
Inom ramen för EU-projektet Brogymnasiet 
deltar i tillsammans med skolor i Grekland, 
Rumänien och Polen arrangeras en träff i 
Rumänska Targu Jiu 20-23 mars, med kartlänken 
https://goo.gl/maps/cw9REdvm3fh6auhL8. Från 
Industritekniska programmets klasser IN2/3 
deltar 6 elever och från Teknikprogrammets klass 
TE2 deltar 8 elever, vilket innebär att totalt 14 
elever deltar från Brogymnasiet i Kristinehamn. 
Dessutom deltar rektor Lars Reinholdsson, 
biträdande rektor Martin Andersson, samt 
lärarna Jonas Salenbäck och Anders Andersson. 
Från våra partnerskolor i polska Dabrowa 
Gornicza, grekiska Volos respektive rumänska 
Targu Jiu deltar ungefär lika många elever och 
lärare, vilket innebär att det totalt deltar omkring 
40 elever och 10 lärare.  

EU-projektet handlar om att öka intresset för 
både yrkes- och studieförberedande tekniska utbildningar på gymnasiet genom att gymnasieelever 
handleder yngre elever på motsvarande mellanstadiet i olika tekniska tillämpningar. Under våren 
2021 undervisade årskurs 1 på Teknikprogrammet (TE) en klass i årskurs 5 på Södermalmsskolan i 
CAD och hur Legorobotar programmeras och under höster 2021 förberedde årkurs 2 på 
Teknikprogrammet en CAD-uppgift (spelet Tre i rad), som de genomförde tillsammans med årskurs 5 
under våren 2022. Under hösten 2022 har samma elever i årskurs 6 tillverkat spelet tillsammans med 
eleverna i årskurs 3 på Industriteknikprogrammet (IN) i de nya lokalerna på Brogymnasiet. 
Samarbetet med mellanstadiet redovisade IN- och TE-eleverna under sitt besök i grekiska Volos i 
oktober 2022. Även årskurs 2 på IN och TE deltar i projektet och i början av juni 2022 
programmerade klass TE1 legorobotar tillsammans med samma klass i årskurs 5, som nu går i årkurs 
6 och under ledning av eleverna i TE2 vid tre tillfällen i början av 2023 lärt sig att göra webbsidor med 
programmet Google Site. I början av mars kommer eleverna i IN2 att handleda eleverna i årskurs 6 i 
svetsning. Följande länk berättar mer om vårt EU-projekt, som ska utmynna i ett antal genomtänkta 
lektionsförslag där gymnasieelever handleder yngre elever i grundskolan inom olika yrkes- och 
studieförberedande teknikområden: 
https://sites.google.com/edu.kristinehamn.se/erasmusbrogymnasiet  

Under besöket i Targu Jiu nu i mars ska varje partnerskola redogöra för sina samarbeten med 
motsvarande grundskolan. Den rumänska skolan har även förberett andra aktiviteter, enligt denna 
planering.    

I Budapest bor vi en natt i 3- och 4-bäddsrum på a&o Hostell, 
https://www.aohostels.com/en/budapest/budapest-city/, som ligger här på gångavstånd från 
järnvägsstationerna. 

I Targu Jiu bor vi fem nätter här på hotellet https://hotel-palace-targu-jiu.booked.net/#r  

I Bukarest bor vi en natt i 2- och 3-bäddsrum här på hotell Continental Forum, https://continental-
forum-bucuresti.continentalhotels.ro/en. 

EU-projektet bekostar allt utom fickpengar till exempelvis fika, glass och souvernier. 

https://goo.gl/maps/cw9REdvm3fh6auhL8
https://sites.google.com/edu.kristinehamn.se/erasmusbrogymnasiet
https://www.dropbox.com/s/r6a8s06dqsvbfd7/Meeting%20Romania%2019-24%20March.pdf?dl=0
https://www.aohostels.com/en/budapest/budapest-city/
https://goo.gl/maps/y1JJFvUSEgnPsWDN9
https://goo.gl/maps/epADZJiC8kssjMar6
https://hotel-palace-targu-jiu.booked.net/#r
https://goo.gl/maps/Q2hJSLzX1hhJTQQ39
https://continental-forum-bucuresti.continentalhotels.ro/en
https://continental-forum-bucuresti.continentalhotels.ro/en
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Ta med pass alternativ nationellt id-kort och Försäkringskassans blå EU-kort. 

Var och en får checka in en resväska som väger 23 kg och handbagaget får högst väga 8 kg. Packa 
med tanke på att det är som svensk vårvinter i Targu Jiu - kolla vädret här. Ta förslagsvis med ett par 
extra långbyxor, mössa vantar, underkläder att byta med, pyjamas, en tröja, en vindtät jacka, 
paraply, bra skor att gå i, simkläder, idrottskläder så att du kan springa och vara fysiskt aktiv. Ta även 
med plåster, tabletter mot huvudvärk och åksjuka om du brukar ha det, tandborste, tandkräm, 
tandtråd och kanske egen tvål, även om det finns på hotellet. Handduk finns också, liksom lakan. Ta 
även med din dator och laddare. 

Under nedresan med tåg till Rumänien övernattar vi på hotell i Budapest. Hem flyger vi Bukarest-
Arlanda med byte i Warszawa. Följande tider och platser gäller för resan till och från rumänska Targu 
Jiu. Tågresan är planerad och bokad av Ivar Karlsson (072-5189723) på Centralens Resebutik i Kalmar, 
https://resebutik.se/:   

Tider Platser  

Fredag 17/3 avresa med tåg från Kristinehamn 

05:48-08:45 Kristinehamn - Göteborg C via Karlstad (där Anders går på) med SJ Regionaltåg 351 
med servering. 

09.40-13:29 Göteborg C - Köpenhamn H med Öresundståg 1071. Om tåg 351 från Kristinehamn 
mot förmodan blir så försenat att ni missar tåg 1071 får ni resa Göteborg C - Lund C 
10.24-12.46 med SJ Snabbtåg 487 och Lund C - Köpenhamn H 12.59-13.49 med 
Öresundståg 1073. På Köpenhamn H planerar vi att äta lunch.  

15.26-20.17 Köpenhamn H - Hamburg Hauptbahnhof 15.26-20.17 (eventuellt 20.21) med IC 397. 

20:57-21:19 Hamburg Hauptbahnhof - Lüneburg med Metronom regionaltåg (alternativt 21.33-
22.22 eller 21.57-22.33). På grund av flera mycket stora evenemang är de flesta tåg 
München - Wien - Budapest redan slutsålda. Rutten måste därför ändras, men det är 
egentligen bra eftersom ni på en dag nu får ett intryck av både Wien och Budapest 

Lördag 18/3 

22:59-04:47 Lüneburg - Nürnberg Hauptbahnhof i ICE 1689. Caféerna på stationen börjar öppna kl. 
5 och sedan ankommer 05.14 IC 95. Ni kan ta plats i lugn och ro eftersom tåget avgår 
först 06.00.  

06:00-10:47 Nürnberg Hauptbahnhof - Wien Hauptbahnhof. Servering finns till 07.30. Bagageboxar 
finns intill gången mot tunnelbanan. Ni åker på 8 minuter till Stephansplatz intill 
domen mitt i stadens bilfria historiska stadskärna. Efter fina timmar här återvänder ni 
till stationen och fortsätter till Budapest. 

15.42-18.19 Wien Hauptbahnhof - Budapest Kelet pu med RJ 65 som har bistro. I Budapest bor vi 
på a&o Hostell, https://www.aohostels.com/en/budapest/budapest-city/, på 
gångavstånd från järnvägsstationerna. 

Söndag 19/3 

09.53-12.15  pu - Szeged med IC 732. Här har ni 19 platser i salongsvagn 21 som går intill den 1 
klassvagn, som även har en enkel servering. 

12:30-19:00 Abonnerad buss Szeged – Targu Jiu, som enligt Google Maps tar minst 5,5 h; 
https://goo.gl/maps/goCjWE2F9zZbefAp8. Kan ta extra tid gränspassagen Ungern-
Rumänien.    

  

https://www.yr.no/nb/v%C3%A6rvarsel/daglig-tabell/2-665010/Romania/Gorj/Municipiul%20T%C3%A2rgu%20Jiu/T%C3%A2rgu%20Jiu
https://resebutik.se/
https://www.aohostels.com/en/budapest/budapest-city/
https://goo.gl/maps/goCjWE2F9zZbefAp8
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” Methods that increase interest in technical education in upper secondary 

school”- 2020-1-SE01-KA202-077856 

MEETING TG-JIU, ROMANIA 

19th-24th March 2023 

 
Sunday, 19th March 

Arrival of the participants at https://hotel-palace-targu-jiu.hotelmix.ro/#w  

Monday, 20th March 

9:00- Visit  the partner school- Scoala Gimnaziala „Gheorghe Tatarascu” 

9:45- Visit  Liceul Energetic Tg-Jiu 

10:45- Coffee break 

11:15- Presentation of the Learning Module Poland 

11:45- Presentation of the Learning Module Sweden (1) 

12:30- Lunch (catering) - 6-7 euros 

13:30- Presentation of the Learning Module Greece 

14:00- Presentation of the Learning Module Sweden (2) 

15:00- Free time 

17:00- Meet-groups meet at hotel reception 

19:00- Dinner with the students 

 

Tuesday, 21st, March 

8:30- Trip in the mountains (Ranca) 

13:30- Lunch in the mountains http://pensiuneatara.ro/ - 12 euros 

19:00- Dinner with the students 

Wednesday, 22nd March 

9:30- Presentation of the Learning Module Romania 

10:30- Coffee break 

11:00- Technical contest  

14:00- Lunch at the hotel 6-7 euros 

15:00- Free time 

19:00- Dinner (at the Mall, Bowling) 

Thursday, 23rd, March  

9:30- Visit the city (coffee in the city center) 

13:00- Lunch at (3) Rodízio-Pub | Târgu Jiu | Facebook – 12 euros 

14:00- TPM- at the hotel 

15:00- Free time 

19:00- Farewell dinner at the hotel 

Friday, 24th, March 

Departure of the partners 

Prices 

Accommodation 

Single room- 150 lei ( 30 euros) 

Double room- 190 lei (38 euros) 

Apartment- 250 lei ( 50 euros) 

Transport 
Szeged (railway station)- Tg-Jiu (19th March, 12:15)-19 persons- 750 euros (Swedish group) 

Bucharest (airport)- Tg-Jiu (19 th March, 17:40)-10 persons- 400 euros (Polish group) 

https://hotel-palace-targu-jiu.hotelmix.ro/#w
http://pensiuneatara.ro/
https://www.facebook.com/rodiziopub
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Bucharest (airport)- Tg-Jiu (19 th March)-18 persons- 500 euros (Greek group) 

Bucharest (airport)- Tg-Jiu (19 th March)-28 persons- 900 euros (Greek+ Polish groups) 

Tg-Jiu- Bucharest ( North Railway station) (24th March)-47 persons- 900 euros 

Tg-Jiu- Ranca – 7-8 euros/person (the trip depends on the weather, so the location may be changed) 

The payment for the transport can be done in euros, cash (preferably) or bank transfer. You will receive invoices. 
 

Fredag 24/3 

08:00-12:00 Abonnerad buss Targu Jiu – Bukarest, https://goo.gl/maps/cBaaVHkLnwhTDepQ7.  
Bussen går till vårt hotell Continental Forum, https://continental-forum-
bucuresti.continentalhotels.ro/en i Bukarest. 

Lördag 25/3 flygresa Bukarest-Warszawa-Arlanda med LOT 

14:30-15:20 Bukarest Henri Coanda – Warszawa Fredric Chopin (LO642). INCHECKNING  

Ni checkar in i automaterna på flygplatsen – i grupp eller en och en.  Ni kan också checka in via LOTS 
hemsida från 36 timmar före avgång, Online check-in | LOT.com 

17:00-18:50 Warszawa Fredric Chopin – Stockholm Arlanda (LO457) 

19:30-22:30 Abonnerad buss från Vänerbuss (0550-34844) kör oss till Kristinehamns Resecentrum, 
https://goo.gl/maps/axeB2Rwdd2XqfDNW9  

Detta dokument uppdaterat återfinns på länken 
https://www.dropbox.com/s/ltlz0e6czi6crp9/reseinfo_volos.pdf?dl=0  

 

Har ni frågor kring resan och projektet kan ni kontakta: 

Anders Andersson, anders.andersson@kristinehamn.se, 0046706816797 

Jonas Salenbäck, jonas.salenback@kristinehamn.se, 0046768119791 

Martin Andersson, martin.andersson@kristinehamn.se, 004655085805 

Lars Reinholdsson, lars.reinholdsson@kristinehamn.se, 0046702547351   

Hälsningar Anders, Jonas, Martin och Lars 

https://goo.gl/maps/cBaaVHkLnwhTDepQ7
https://continental-forum-bucuresti.continentalhotels.ro/en
https://continental-forum-bucuresti.continentalhotels.ro/en
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lot.com%2Fge%2Fen%2Fjourney%2Finformation-checkin%2Fweb-check-in&data=05%7C01%7Canders.andersson%40kristinehamn.se%7C3b67a7f31aaa48eb92c208db1aeb58aa%7Cd55cb734571344a586ad2b64b1debea0%7C0%7C0%7C638133370331607742%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BSM2p%2F7SdXlggNm%2FzORX%2FQuouG6EMKyfFCo1DJ%2F2izI%3D&reserved=0
https://goo.gl/maps/axeB2Rwdd2XqfDNW9
https://www.dropbox.com/s/ltlz0e6czi6crp9/reseinfo_volos.pdf?dl=0
mailto:anders.andersson@kristinehamn.se
mailto:jonas.salenback@kristinehamn.se
mailto:martin.andersson@kristinehamn.se
mailto:lars.reinholdsson@kristinehamn.se

