
Hon cyklar 60 mil för sitt projektarbete
Daniela Ramsten pluggar sista året på sin äventyrsutbildning på Realgymnasiet. Nu vill hon använda sina kunskaper i praktiken och ger sig
därför ut på en cykeltur från Kristianstad i söder och norrut till Stockholm, en sträcka på cirka 60 mil.

Sista året på gymnasiet genomför alla elever ett projektarbete inom sin utbildning. Daniela pluggar äventyrsutbildningen på Realgymnasiet i Malmö och gör
sig nu reda för sina sista månader innan studenten. Hos henne var det lockelsen att vara med om ett riktigt äventyr och att kunna använda alla sina
kunskaper i praktiken som födde idén att cykla en längre sträcka.

– När projektarbete stod på schemat kände jag att ett riktigt äventyr vore en härlig avslutning på min gymnasietid. Så jag bestämde mig för att ta mig på
cykel från Kristianstad till huvudstaden, säger hon.

Men cykeläventyret är mer än så. Danielas farfar har haft en dröm att cykla genom hela Sverige men kan på grund av sjukdom inte göra det, så hon cyklar
en del av hans dröm för att hylla honom.

Daniela sätter fart på cykeltramporna fredag den 12 april och räknar med att vara framme i Stockholm sex dagar och 60 mil senare, på torsdagen den 18
april.

Du kan följa Danielas äventyr på hennes blogg: www.realelevcyklar.se

För mer information kontakta:

Anna Hellström
Mobil: 0766-27 40 58
E-post: anna.hellstrom@realgymnasiet.se

Ytterligare information om Realgymnasiet och våra utbildningar finns på www.realgymnasiet.se och www.larande.se. Vi finns också på facebook, på
 instagram och på twitter. Du är även välkommen att besöka vårt pressrum.

Lärande i Sverige AB driver Realgymnasiet på 14 orter i Sverige. Vi samarbetar mycket nära med branschen och finns mitt i city. På så vis skapar vi utbildningar
som håller en hög kvalitet och som ger eleverna värdefulla kontakter för framtiden. Vi lägger stor vikt vid att eleverna utvecklas både kunskapsmässigt och
personligt. Realgymnasiet erbjuder NB-programmen Hästhållning (ridning, trav och islandshäst), Hund, Djurvård, Djurpark och Äventyrsturism. Vi har även HV-
programmet med utbildning till Hår- och makeupstylist, Teknikprogrammet samt utbildning till IT-tekniker. Utbudet varierar på orterna. Förutom
gymnasieverksamhet bedriver företaget också grundskoleverksamhet. Erlaskolan startade 2011 och finns idag med tre skolor på två orter i Sverige. Flera
lanseras under 2013.


