
Till lärare 

Här hittar du uppgifter som förhoppningsvis besvarar en del praktiska frågor. 

 
Entré 
Entrén till Faglige Dage sker via Tivolis huvudingång från kl. 11. Eftersom det kan vara många elever bör ni 
räkna med en viss väntetid både vid attraktionerna och vid ingången. Ni ska ha kommit in före kl. 13. 
 
Biljetter 
Biljetterna gäller för det datum som är angivet på fakturan. Ni ska själva skriva ut biljetterna, ta med dem 
och skanna dem vid Tivolis gruppingång. Observera att det kan finnas flera filer med biljetter. Kom ihåg att 
skriva ut samtliga av dem. Stämpeln på handen som ni får vid ingången ger möjlighet att åka attraktionerna 
fram till kl. 15.00. Åkpass till resten av dagen kan förbeställas i webbshoppen eller köpas i Tivolis 
Servicecenter efter kl. 15.00 för 75 kr. per elev/lärare. Om man lämnar Tivoli kan man inte gå in igen med 
samma biljett. Man måste köpa en så kallad re-entry-biljett innan man lämnar nöjesparken. 
 
Uppgifter 
Kom ihåg att skriva ut uppgifterna till alla elever. Det är INTE möjligt att skriva ut uppgifterna på Tivoli. Vid 
attraktionerna finns det dock uppsatt QR-koder som gör det möjligt för eleverna att ta fram uppgifterna på 
sina mobiltelefoner. Använd Tivolis Wi-Fi – det kan i annat fall bli dyrt att ansluta till internet i utlandet. Det 
finns INTE någon utbildningspersonal från Tivoli knuten till Faglige Dage, utan man arbetar helt på egen 
hand. 
 
Mat 
Nöjesparkens många matställen är öppna under dagen, men ni får gärna ta med egen matsäck. Observera 
att flaskor av glas inte får medtas. 
 
Transport 
Restiden från Sverige till Danmark är oförändrad, men på grund av passkontrollen mellan Danmark och 
Sverige ska ni räkna med att hemresan blir minst 15 minuter längre. Vidare ska ni ta med en klasslista med 
alla elevers namn och personnummer, och alla vuxna ska ta med ett nationellt ID-kort med foto. 
 
Respekt 
På grund av ett par beklagliga incidenter då elever under Faglige Dage uppträtt provocerande gentemot 
kontrollanter och stört andra gäster vill vi gärna be er att inför besöket på Tivoli prata med eleverna om att 
visa respekt och tålamod. Våra kontrollanter anstränger sig för att ge bästa möjliga service och ska bemötas 
med respekt för det arbete de utför. Det kan vara upp emot 2 000 elever i nöjesparken, plus andra gäster, 
och därför kommer det att uppstå viss väntetid vid några av attraktionerna. För att undvika onödiga 
problem uppmanar vi att alla elever har telefonnummer till sina lärare. 
Om eleverna upprepade gånger ignorerar kontrollanternas tillsägelser kan de avvisas från nöjesparken. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Christina Høj 
Undervisning på Tivoli 
undervisning@tivoli.dk 

+45 22237370 


