Checklista Expeditionsbox Marine Mammals (Box 1)

Sida 1/2

Plast i havet

Dykfysiologi

Sorterings matrial
Petriskålar

>8x

Expriment utrustning
Akvarium

Styrketest
Handdynameter
Bomullshandskar
Packet med plasthandskar

2x
2x
1x

1x
Dykreflexen
Fingerpulsmätare, oximeter
Tidtagarur

2x
2x

Övrigt
Kort till mysteriespelet
Rep med klädnypor

1x
1x

Tryck på lungorna

Ljud i vattnet
Byggmatrial till hydrofon
Hörlurar
Grå plaströr med trattar

1x
1x
1x

Genomskinlig flaska

2x

Cykelpump
Paket med häftmassa

2x
1x

Övrigt

Övrigt
Stetoskop
Rollspelskaraktär kort (12st)
Aktivitests instruktioner
Anatomi-pusselbitar
Böcker om Havet, marina däggdjur, m.m.

1x
1x
1x
1x

Termometers

2x

Packet med AAA Batterier
Gosedjur

1x
>2x

Interaktioner med fiske
Burk med Otolither
Pincetter
Minimikroskop

1x
2x
>1x

Kommentarer:

Var vänlig kontrollera att allt som fanns i boxen finns kvar när ni lämnar tillbaka den.
Boxen kontrollerad av: _____________________________________________________________
Datum, Underskrift: ________________________________________________________________
För att låna boxarna måste föjande punkter godkännas:
• Boxarna ska lämnas tillbaka såsom man fick den, har man sönder något eller tappar bort något så är man ansvarig att
ersätta föremålet. Detta gäller inte förbrukningsvaror såsom handskrubb med mikroplaster.
• Föremålen i boxarna ska lämnas tillbaka hela, rena och torra. Kontrollera med hjälp av inveneteringslistan i locket på Box
2 att alla föremål finns kvar.
• Personen som lånade boxarna har ansvaret att lämna tillbaka boxen till Havets Hus.
• Boxarna ska lämnas tillbaka inom 1 månad från det tillfälle den lånas ut, vill man ha den längre kan man be om en

Checklista Expeditionsbox Marine Mammals (Box 2)

Sida 2/2

Plast i havet
Plastinsmaling
Kvadratiska silar (1 mm)
Runda silar (300 µm)
Rektangulär plasthåv (1 mm)
Rep 20m
Rep 1.5m

2x
2x
1x
1x
1x

Sorterings matrial
Djupa brickor
Packet med låsbara plastpåsar

2x
1x

Förbrukningsvaror
Produkter med mikroplast
Kommentarer:

Expriment utrustning
Sprutflaska
Trädgårdspade
Måtband 20m
Magnetiska lådor med skräp
Pensel
Fusklapp till nedbrytningstid

Övrigt

Mikroplast i rör
Plast och strandprover
>1x

2x
1x
1x
9x
2x
1x

Tidslinje på rep 1v --> 1000 år

>1x
>1x
1x

Var vänlig kontrollera att allt som fanns i boxen finns kvar när ni lämnar tillbaka den.
Boxen kontrollerad av: _____________________________________________________________
Datum, Underskrift: ________________________________________________________________
För att låna boxarna måste föjande punkter godkännas:
• Boxarna ska lämnas tillbaka såsom man fick den, har man sönder något eller tappar bort något så är man ansvarig att
ersätta föremålet. Detta gäller inte förbrukningsvaror såsom handskrubb med mikroplaster.
• Föremålen i boxarna ska lämnas tillbaka hela, rena och torra. Kontrollera med hjälp av inveneteringslistan i locket på Box
2 att alla föremål finns kvar.
• Personen som lånade boxarna har ansvaret att lämna tillbaka boxen till Havets Hus.
• Boxarna ska lämnas tillbaka inom 1 månad från det tillfälle den lånas ut, vill man ha den längre kan man be om en
förlängning (så länge ingen annan skola står på kö).
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