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AKERSHUSØSTFoLD

Haraldvangen leirskole

2090 Hurdal
Telefon: 639 88 100
E-mail: post@haraldvangen.no
www.hurdal.kommune.no/haraldvangenleirskole
Kontaktperson: Erlend Bleie og Britt Hagman Arnesen

Generell beskrivelse av skolen:
Et sted for alle
Haraldvangen leirskole ligger ved Hurdalssjøen i Akershus fylke, syv 
mil nord for oslo. Ved vår leirskole legger vi forholdene tilrette slik at 
elevene får opplevelser, ferdigheter, kunnskaper og holdninger som 
er til glede både for den enkelte og omgivelsene. Stedet og 
aktiviteten e er tilrettelagt for funksjonshemmede, med aktiviteter  
til vanns og til lands.

Fine boforhold
Lærere og ledere får egne rom i lederfløyen. Elevene bor på hytter 
eller rom i hovedhuset.
 
Vi står for aktivitetene
Aktivitetene planlegges og gjennomføres av leirskolens lærere,  
og tilpasses klassens behov.

•	 Dragekano	og	vanlig	kano
•	 Garnfiske	med	sløying	og	tilbereding	av	fangsten
•	 Taubane
•	 Orientering
•	 Skiaktiviteter
•	 Isfiske	med	garn	under	isen
•	 Aktivitetsløype	med	fokus	på	samarbeid
•	 	Et	besøk	hos	oss	kan	kombineres	med	omvisning	på	

Eidsvollsbygningen

Ingen tillegg i prisen
Alle ordinære aktiviteter er inkludert i prisen, samt utlån av skiutstyr 
etter behov. Det gis gratis opphold for en lærer pr. 15 elev. 

Solbukta Leirskole

Solbuktaveien 33 
1621 Gressvik
Telefon: 693 31 168
Faks:  693 31 999
Mobil:  934 26 503 
E-mail: post@solbukta.no
www.solbukta.no

https://www.fredrikstad.kommune.no/organisasjon/Virksomheter/
Pedagogisk-senter/Solbukta/

Kontaktperson: Reidun Guldhaug

Generell beskrivelse av skolen:
Beliggenhet
Solbukta ligger ved Glommas utløp i onsøy i Fredrikstad kommune.
Vi ligger godt skjermet til i skjærgården, men med kort vei til  
åpent hav.

Emner
De fleste oppgavene har tilknytning til sjøen. Hovedformålet er å gi 
lyst til å ferdes ute i naturen, gi en positiv holdning til miljø- og  
naturvern, oppøve oppmerksomheten, lære samarbeid  
og å gi noe fagkunnskap.
 
Vi har arbeidsoppgaver bl.a. om
•	 Livet	i	fjæra
•	 Opplæring	i	båtbruk/Sjøvett
•	 Fisking/Fiskeutstyr
•	 Strømtangen	fyr
•	 Båttur	m/Ny-Vigra	II
•	 Helleristninger
•	 Gamlebyen,	Fredrikstad	m/glassblåseri

Ped. ledelse: 2 ansatte lærere/Fredrikstad kommune
Driftssesong: mai–juni, aug.–okt.
Varighet: mandag – fredag
Kapasitet: 2 klasser (ca. 60 elever)
Eier: Norsk Luthersk Misjonssamband
Påmelding: Lærer Reidun Guldhaug, Solbukta Leirskole, 1621 Gressvik
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Mesnali leirskole

CAMP SJUSJØEN
Sørmessenvn. 23
2610 Mesnali
Telefon: 404 06 056
Faks:  623 59 330
E-mail: post@mesnali.no
www.mesnali.no
Kontaktperson: Rúni úr Árantsstovu

Generell beskrivelse av skolen:
Mesnali Leirskole ligger lunt til ved Mesna-vannene mellom 
Lillehammer og Sjusjøen, 550 m.o.h. 3 km lysløype.  
Tilknyttet løypenettet på Sjusjøen med sine 350 km preparerte  
skispor. Stabilt innlandsklima midt i Birkebeinerriket.  
Vårt kjøkken tilpasser dietter og spesielle behov.

Vår/høst
Klatring/rappelering, kanopadling, SoFA (Samarbeid, opplevelse, 
Fellesskap, Action. Samarbeidsløype i skogen), orientering, historisk 
dag (Lillehammer og Maihaugen)/ historisk kulturkveld og fjelltur med 
undervisning i kultur/miljø/biologi (Ekstra tilbud: Riding og sykling.  
Vi samarbeider med Åsli ridesenter og Sjusjøen sykkelpark.)

Vinter
Hundekjøring, skiinstruksjon, skiturer med individuell lengde/ 
vanskelighetsgrad og skileik. Undervisning i fjellvett, skredlære og 
bekledning. Historisk kulturkveld (Ekstra tilbud: Alpint. Vi samarbeider 
med Sjusjøen Skisenter)

Eier: Det Norske Misjonsselskap (NMS)
Leirskolen: Samarbeid mellom Ringsaker kommune og NMS
Pedagogisk ledelse: Rúni úr Árantsstovu
Driftsesong: Hele året
Varighet: Vanligvis mandag til fredag
Kapasitet: 3 klasser (80 elever)
Annet: Rabatter ved faste bestillinger, 2 voksne gratis pr. klasse 
(t.o.m. 22 elever)
Tilpasset funksjonshemmede elever

Bjøntegaard leirskole

2478 Hanestad 
Rendalen kommune i Østerdalen
Telefon: 932 89 639
E-mail: leirskole@bjontegaard.no
www.bjontegaard.no
Kontaktperson: Lars Erik Bjøntegaard, daglig leder

Generell beskrivelse av leirskolen:
Bjøntegaard er opprinnelig en skysstasjon bygd i 1894 og ligger i 
dalbunnen av Østerdalen med elva Glomma og Hanestad stasjon 
som nærmeste naboer.  Stedet har en lang tradisjon med leirdrift,  
og hver sommer siden starten i 1946 har utallige barn og unge  
opplevd en uforglemmelig og annerledes uke som har gitt dem  
nye venner og minner for livet!

Leirskolen vektlegger bruk av ulike læringsarenaer: enten det er på 
kanten av fossen i Tegningfallet hvor vi ser på jettegryter og andre 
spor etter vannet, om det er i klatreveggen hvor elevene utfordrer 
sine egne grenser med å strekke seg litt høyere enn forrige forsøk 
eller nærkontakt med dyra våre.

Inntil	3	ledere/lærere	gratis	pr	klasse	og	etter	endt	undervisningstid	 
vil leirens aktivitetsledere bistå elevene med fritidsaktivitetene.

Eier: Ingun	og	Lars	Erik	Bjøntegaard
Sesong: Mai – oktober
Kapasitet: 3 klasser / 70 elever
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Brennabu leirskole

Panoramaveien 1019 – Vaset – 2960 Røn i Valdres
Telefon: 613 63 102
E-mail: post@brennabu.no
www.brennabu.no

Generell beskrivelse av leirskolen: 
Brennabu ligger på Vaset i Valdres – 18 km fra Fagernes. Leirskolen 
ligger i et variert og sikkert fjellterreng – 850 m.o.h. Vi er en av Norges 
største	leirskoler	og	har	helårsdrift.	I	2015	har	vi	50-årsjubileum.	

Aktivitetene våre varierer med årstidene og ledes av 7 erfarne lærere.  
Undervisningen legges opp for å nå læringsmålene i Kompetanse-
løftet og tilrettelegges for elever med ulike læringsbehov.
Vi har gode skiløyper, alpinbakke, sertifisert klatrepark, trygge fjell-
områder og godkjent sikringsutstyr til alle aktiviteter.

Meny, boforhold og undervisning tilrettelegges ved spesielle behov. 
Det er dusj og wc til alle rom. Kjøkkenet har årelang erfaring i å til-
rettelegge måltider for barn – også de med matintoleranse eller 
religiøs t betinget meny. Vi garanterer f.eks. halalmat til muslimer.

Elevene trenger ikke å skaffe nytt og dyrt utstyr –  
vi låner ut klær og leier ut fjellski.
To ledere gratis inntil 28 elever deretter en gratis voksen  
for hver 10-ende elev.
Brennabu er politisk og religiøst nøytral.

Avstander: 
oslo 19 mil, Bergen 30 mil, Lillehammer 12 mil og Stryn 27 mil.

KONG	VINTER	(januar	og	februar).
VINTER	(mars	og	april).
BARMARK (mai/ juni og august/september/oktober).
MØRKETID	(november)
FØRJUL (desember) 

Eier: Elisabeth Mellbye og Eivind Brenna
Pedagogisk leder: Audun Myrvold
Driftssesong: Hele året.
Varighet: 4 døgn (3 døgn)

Den norske fjellskolen

2673 Høvringen
Telefon: 612 33 714 – Mobil: 970 97 900
Faks:  612 33 760
E-mail: rondeheim@hovringen.no
www.rondeheim.no
Kontaktperson: Jan og Torill Vigerust 

Generell beskrivelse av skolen:
Den Norske Fjellskolen – Rondeheim er landets eldste leirskole og 
ligger på Høvringen, 1000 m.o.h. ved grensen til Rondane nasjonal-
park, ca. 3 mil nord for otta i Gudbrandsdalen. Skolen ligger i lett og 
sikkert høyfjellsterreng og har ansatte med høy kompetanse, som 
leder alle aktiviteter og turer.

Helårsemner: Fjellturer med ulik lengde i Rondane nasjonalpark,  
riktig valg og behandling av fjellutstyr, fjellvett og kulturhistorie.
Vår/høst: Fjellsykling, ridning, taubane, kanopadling, kart og  
kompass, orienterin g, plante- og dyreliv i fjellet.
Vinter: Skiinstruksjon, skilek, fjellskiløping, topptur, snøhulegraving  
og ridning.

Fjellskolen har egen stall med dyr. De som ønsker kan få delta på 
dyrestellet. Boforhold og kost tilpasses klasser med allergikere og 
fremmedspråklige elever. Skolen har også mulighet til å ta imot funk-
sjonshemmede elever. Vi har et godt utrustet depot med bl.a. ski, 
støvler og vindtøy. Vi kan også tilby opphold for selvhushold og 
spesial opplegg for ungdom s- og videregående skoler.

Eiere: Torill og Jan Vigerust
Pedagogisk ledelse: Ansatte lærere
Driftssesong: Hele året
Varighet: 5 døgnsopphold, eller etter avtale
Friplasser/rabatt: Vi tilbyr 2 lærere, pr. klasse, gratis opphold.

Et opphold på leirskolen tar sikte på å gi barn i grunnskolen et posi-
tivt møte med høyfjellet. Gjennom undervisning, lek og moro skal 
elevene lære å respektere fjellet både i forhold til uberørt natur og 
naturkrefter. De skal også få utvidet sine kunnskaper om naturen, 
samtidig som vi forsøker å frembringe egenskaper som initiativ, 
utholdenhet, ansvarsfølelse og samarbeidsvilje.
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Dombås fjellskole

Skitrekkveien, 2660 Dombås
Telefon: 612 40 960
Faks:  612 41 330
Mobil:  901 35 504
E-post: post@fjellskole.no
www.fjellskole.no
Kontaktperson: Asbjørn Amble

Utfordringer, moro og samhold i trygge omgivelser.
Dombås Fjellskole er plassert ved Trolltun Gjestegård, nært opp  
til to nasjonalparker, aktivitetsområder, alpinanlegg og skiløyper.  
Sommer som vinter skjer de fleste aktiviteter fra 600 til 1400 meters 
høyde. Vi vektlegger læring gjennom opplevelser og erfaring.  
Høy standard på innkvartering og forpleining. Tilpasset funksjons-
hemmede elever.

Dombås	byr	på	sikre	vinterforhold.	I	løpet	av	uka	øker	elevenes	
ferdig heter på alle felt gjennom generell skiinstruksjon, bruk av  
alpinanlegget, turer i skog og fjell, graving av snøhule, aking og  
mye moro. Kanskje ser vi både jerv og villrein. En gratis kveld i 
svømmehalle n.

Vår og høst starter vi med bekkevandring før vi drar vi på moskus-
safari, padler på Lågen, har en spennende dag med med fjellklatring, 
rapellering og zipline, går Den gamle kongevegen, studerer fugler, 
dyr og planter,- og kanskje også får med oss en topptur på 
Snøhetta.

Eier: Trolltun AS  
(i samarbeid med Norske Vandrerhjem og Dovre kommune)
Ledelse: Internat:	Siw	Anita	Killi
Pedagogisk: Asbjørn Amble
Driftssesong: Hele året
Varighet: Vanligvis mandag til fredag
Kapasitet: 3 – 4 klasser
Innkvartering: På rom med 4 senger, eller hytter med plass til 6
Påmelding: Dombås Fjellskole, 901 35 504, 612 40 960,  
post@fjellskole.no

Gudbrandsdal leirskole på Fagerhøi

2647 Sør-Fron
Telefon:  612 81 800 – Faks: 612 81 801
E-mail: post@fagerhoi.no 
www.fagerhoi.no 
Kontaktperson: Kikke og Anne Marie Hovind 

Generell beskrivelse av skolen:
Beliggenhet: Gudbrandsdal leirskole ligger på Fagerhøi,ved den kjente 
Peer Gyntveien, ca. 55 km nord for Lillehammer. Skolen ligger i typisk 
fjellterreng, med fiskevann og bjørkeskogen som nærmeste nabo. Dette 
fantastiske området Peer Gynts Rike – gir elevene mulighe t til å utfolde 
seg fritt.
Aktiviteter:	I	alle	årstider	legger	vi	vekt	på	riktig	påkledning,	pakking	av	
sekk, kart og kompass, dyrelivet, førstehjelp og turdisiplin. overnatting i 
vår villmarksleir organiseres etter avtale. Vi arrangerer gjerne ekskursjoner 
til alpinanleggene, rafting turer, Fronsbadet, Hunderfossen eller Lillehammer.
Vår og høst: Kanosafari i `norgesgeografien`, fjellklatring, rappelering, 
jernutvinning, besøk i skiferbrudd, botanisering, seterlivet, båltur, bue-
skytting og terrengsykling. Rafting turer kan tilbys som ekstra aktivitet.
Seinhøst og juleleirskole: Aktiviteter trekkes mer innendørs. 
Lysdypping, ullarbeid, skiferarbeid og ulike trearbeid med råvarer fra 
fjelle t. Kultur og aktivitet går i ett med å produsere og smake på mat og 
drikkevarer som passer i juletiden. Fysisk aktivitet kan være skileik, 
bueskyti ng og fakkeltur i mørket.
Vinter: Skiinstruksjon, skismøring, snøhulegraving, trugertur, ski skyting, 
isfiske og skiturer som passer alle. Tur til alpinanleggene på Gålå, Kvitfjell 
eller Hafjell kan tilbys.
Fritidstilbud: Elevene kan benytte idrettsbaner for fotball, håndball, 
volley ball, basketball osv. Kanoer, båter, fiskeutstyr, bordtennis, innendørs 
klatrevegg og terrengsykler byr på mange muligheter til å nytte fritiden på 
fjellet. om vinteren kan man også benytte flombelyst slalåmbakke med 
skitrekk og  mange skiløyper. Utlån av ski, staver og vinddresser akebrett, 
spader, bordtennis. Spar penger – kjøp ikke nytt! Snowboard, truger 
og slalåmutstyr kan elevene leie for en rimelig pris.

Innkvartering	i	værelser	med	dusj	og	toalett.	Vårt	kjøkken	legger	alt	till	
rette for de som trenger spesiell mat.
2 lærere kommer fritt med når klassen har over 15 elever.

Eiere: Anne Marie og Chr. A. (Kikke) Hovind
Pedagogisk ledelse: Ansatte lærere og instruktører
Driftssesong: Hele skoleåret
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Skjåk Fjelleirskule

Grotli, 2690 Skjåk
Telefon: 472 616 72
E-mail: post@fjelleirskulen.no 
fjelleirskulen.wordpress.com
Kontaktperson: Kari Hånsnar

Generell beskrivelse av skolen:
Skjåk fjelleirskule er ein ny og spennande leirskule som held til i ein 
mangfaldig og storslått natur på Grotli i Skjåk. Staden ligg på 900 
meters høgd, der austland møter vestland, og er omkransa av nasjo-
nalparkane Reinheimen og Breheimen. området byr på mykje natur 
og store aktivitetsområde og aktivitetsmangfald for både undervisning 
og fritid. Fjelleirskulen har eigen alpinbakke og oppkøyrde skiløyper.
Gjennom aktivitetane på fjelleirskulen skal elevane oppleve samhald, 
samarbeid, meistring og glede over å vera ute i naturen. Fjelleirskulen 
har som mål at alle skal få utfordringar der dei opplever meistring.
Fjelleirskulen legg vekt på at elevane gjennom eigenerfaring får øving 
i god og sikker ferdsel i fjellet, og lærer å bli glade i den naturen vi 
menneska forvaltar gjennom oppleve og meistre naturen og klimaet 
under ulike årstider. Plante-, dyre- og fugleliv og lokale historier og 
forteljingar vil vera integrert i aktivitetane.

Vår (mai – juni): Rafting og juving. Klatring og rappellering. Fjellturar. 
I	mai	og	juni	er	det	og	ofte	moglegheit	for	å	prøve	seg	på	sommar-
skiturar. Kart og kompass/gps. Fjellvett.
Haust (august – medio oktober): Rafting og juving. Kano. Klatring/
rappellering. Fjellturar. Hausting av naturen nå og før i tida (villrein, 
fiske, bær og vekstar). Fjellvett. Moglegheit for overnatting ute.
Vinter (februar – april): Skiinstruksjon,	skileik	og	skiturar.	Isjuving/
isklatring/rappellering. Snøhulegraving. Kart og kompass/gps.
Fjellvett om vinteren. Moglegheit for overnatting ute.

Eigar: Lom & Skjåk Adventure AS
Pedagogisk leiing: Kari Hånsnar
Driftssesong: Vår, haust og vinter
Varigheit: Måndag til fredag
Kapasitet: 4 klasser

Innkvartering	på	Grotli	høgfjellshotell	med	innlosjering	i	2-3	sengs	
rom. Alle rom har eige bad. Fjelleirskulen har utstyr til utleie, blant 
anna skiutstyr. Det er moglegheit for eige opplegg for 10. klasser.
Informasjon	og	påmelding	via	mail	eller	telefon.

Jotunfjell leirskole

2686 Lom 
Telefon:  612 11 066
Mobil:  480 43 553
E-mail: post@jotunfjell.no 
www.jotunfjell.no 
Kontaktperson: Bjørg Lund 

Generell beskrivelse av skolen:
Leirskolen holder til i Jotunheimen, på Raubergstulen, ei setergrend 
ved foten av Galdhøpiggen. Stedet ligger 1000 m.o.h. i storslått 
natur.

Leirskolens lærere har ansvaret for, og ledelse av programmet  
både på dag-, ettermiddag- og kveldstid. 
  
Emner høst og vår: 
Tur mot Galdhøpiggen/bretur, grotter, klatring og førstehjelp
  
Emner vinter: 
Tur mot Galdhøpiggen, skiskole og mye skilek, snøhulegraving, 
lavine hundøvelse og klatring. Vi har en del skiutstyr til gratis utlån.

Felles:
Bruk av fjellet i gammel og ny tid, geologi, plante-, dyre- og fugleliv. 
Nytt: Eget program for avslutning i 10. kl. Rafting, sommerski, bre, 
grotter og klatring. Be om program.

Informasjon	sendes	på	anmodning.	Som	et	ledd	i	forarbeidet	til	
leirskole oppholdet, besøker vi om ønskelig klassen i god tid før 
oppho ldet.

Ped. ledelse: Bjørg Lund, Knut Erik Tessnes og Jostein Aakre
Varighet: 4 eller 5 døgn etter avtale
Kapasitet: 4 klasser/grupper -ca 100 elever
Påmelding og henvendelse på mail: post@jotunfjell.no
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Varden fjellskole

2686 Lom
Telefon:  612 19 400
Faks:  612 19 401
E-mail: post@spiterstulen.no
www.spiterstulen.no
Kontaktperson: Bente K Sulheim ovesen

Generell beskrivelse av skolen:
Vi legger vekt på nærkontakt med naturen, fjell- og brevandring, 
fjellvet t og historikk. også turer under vanskelig forhold, førstehjelp 
og nødtransport. All aktivitet blir tilpasset vær, føre og andre  
variable forhold.

Vertskap og stedets lærere har ansvar fra kl 07.00 – 23.00 og er 
tilste d og tilgjengelig hele døgnet.

Eier: Spiterstulen Turisthytte AS
Pedagogisk ledelse: Ansatte lærere og vertskap

Driftsesong: 
Vinterkurs: Februar – mai
Vårkurs (barmark): 20. mai – 20. juni
Høstkurs: 20. august – 25. oktober

Varighet: Vanligvis 5 døgn, ankomst søndag, avreise fredag  
eller tilpass et eget opplegg.
Kapasitet: 90 elever

Påmelding til Varden Fjellskole, Spiterstulen.

Vassfaret leirskole

3528 Hedalen
Mobil: 905 80 404
E-mail: kontakt@vassfaretleirskole.no
www.vassfaretleirskole.no
Kontaktperson: Grete Østerås

Generell beskrivelse av skolen:
Leirskolen holder til i idylliske omgivelser ved inngangen til det sagnom   -
su ste Vassfaret. Vi bor i koselige hytter med stue, kjøkken, soverom, 
hems, dusj og toalett. Egne lærerhytter. Fjellterrenget er variert og ypper-
lig for leirskole. Hedalselva byr på spenning og fiskemulighe ter. Det er rikt 
dyreliv i området.
Vår profil er: Uteliv og opplevelser i Hedalsfjella og i Fønhus’ villmarks rike 
Vassfaret. Sagn og historier. Godt og nært, trygt og trivelig miljø for alle. 
Mestringsopplevelser.
Undervisningen/opplevelsesaktiviteter: Solid og gjennom arbeidet 
undervisningsopplegg. Samarbeidstrening og problemløsing i grupper. 
Bevisst ansvars- og selvstendighetstrening. Hyttelivet og samarbeidet på 
hytta er en viktig og hyggelig del av oppholdet. Uteliv og bålkos hver dag. 
Avhengig av årstid: ”Tussetur til Tølleberget”, ”natt-tur i natur”, bekke-
vandring, ev. lavvuovernatting.
Noen dagsaktiviteter: Tur fra fjellbjørkeskogen, over snaufjellet til 
Vassfaret. Fjellplanter, bær og lav. ”Gutta på skauen”. Setra, tradisjon og 
historie. Bjørnehibesøk. Sagn og bjørnehistorier. Mikkjel Fønhus’ diktning. 
Vandring på idyllisk sti (en av de gamle kongeveiene) langs elva, med 
spennende rasteplasser, til Hedalen stavkirke. ”Mestre naturen” med bål-
laging. Enkle øvelser i kart og kompass. Grundig fjellsikringsopplegg. 
Snøhulegraving. Øvelser i vinterfjellet. Mye skilek.
Fritidsaktiviteter: Kanopadling på lite vann i leirområdet. Sandvolley ball. 
Stor fotballslette og god plass til andre ballspill og aktiviteter.
Praktiske opplysninger: Leirskolens vertskap/lærere bor på leir skolen 
hele kursuka. Aktiviteter, boforhold og meny kan tilpasses allergikere/ast-
matikere, funksjonshemmede og elever med ulik kulturbakgrunn. Skiutstyr 
til gratis utlån. ”Dør til dør”-tilbud i sikre busser med erfarne sjåfører kan 
formidles. Under to timers reisetid fra oslo/Bærum/Drammen. 
Vestlandselever kan hentes på Nesbyen (tog).

Pedagogisk ledelse: Geir Stillingen  
(tlf. 986 43 169, e-mail: geir@vassfaretleirskole.no)
Varighet: Mandag til fredag eller etter avtale
Driftsesong: Hele året
Gratis opphold for to ledere ved grupper over 15 elever
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Fagerli leirskole

Skurdalen, 3580 Geilo 
Telefon:  320 94 725 – Faks: 320 94 785
E-mail: info@fagerli.no 
www.fagerli.no 
Kontaktperson: Stiftelsen Fagerli Leirskole og Aktivitetssenter 

Generell beskrivelse av skolen:
Fagerli ligger 860 moh. i fjellbygda Skurdalen, 9 km fra Geilo. Fagerli 
ligge r slik til at vi kan oppholde oss hele året på fjellet/Hardangervidda, i 
skogen og i bygda. om sommeren bruker vi Skurdalsvannet til padling og 
miljøstudier og om vinteren til isfiske. På Fagerli ligger et restaurert fjell-
gardstun fra 1700-1800 tallet. Vi har ballplass for fotball og volleyball og 
liten	ski-	og	akebakke	med	lys.	I	tillegg	eget	skileikanlegg	med	hoppbakke,	
kuler og staup ca. 400 m fra Fagerli. Vi har 6 kurvs frisbe e golfbane og 
egen pil og bueskytingsarena. Vi har Hardangervidda som ‘skolegård’.  
Vi har hester, slik at ridning og stell inngår i programmet hele året, også 
vinterst id. Vi har egen stall med skifterom hvor elevene kan låne kjele-
dresser, støvler og ridehjelmer. Ved stallen ligger fin ridebane med lys.
Fagerlis programtilbud: Kanotur (flytevester til alle), ridning, fersk-
vannsøkologi, tur med gruppeaktiviteter, bål, turdag på høyfjellet, biotop-
studier, kart og kompass, skileik og skiinstruksjon, snøhulegraving, tele-
markssvingen, en dag i bakkene på Geilo, isfiske, frivillig overnatting i 
gapahuk, bueskyting og klatring. Valgfrie spesialopplegg for enkelte 
periode r av året.

Vinterstid: Svingdag i bakkene på Geilo med slalåmski.  
Svært gunstige priser med dagskortog leie av utstyr.
Vår (april og første halvdel av mai): Skitur på Hardangervidda  
(solkrem og shorts, en opplevelse for livet).
Høst (aug.-sept.-okt.): Tur på Hardangervidda el. Hallingskarvet 1933 moh.
Vinter (nov.-des.): Juleleirskole m/kanefart, ridning, lysdrypping, spikking, 
forming, baking og ski- og snøaktiviteter.
NB! Turski, staver og skistøvler til gratis utlån.
Vårt	pedagogiske	stikkord	OPPLEVELSESRIKDOM!

Eier: Stiftelsen Fagerli Leirskole og Aktivitetssenter
Lærere: Birger Goberg, Reidar Pedersen og Karin Østenby
Varighet: Fra mandag til fredag
Driftsesong: Hele året
Reise: Tog til Geilo eller rimelig busstransporttilbud fra skole til leirskole
Kapasitet: 2-3 grupper, 80 sengeplasser

EKT Langedrag leirskole

3540 Nesbyen 
Telefon:  327 42 550 – Faks: 327 42 551
E-mail: post@langedrag.no
www.langedrag.no 
Kontaktperson: Tove R. Tveiten

Generell beskrivelse av skolen:
I	naturskjønne	omgivelser	ligger	Langedrag	1.000	m.o.h.	på	
fjellmassiv et mellom Hallingdal/Numedal. Utsikten over Tunhovd-
fjorden med Hallingskarvet og Hardangerjøkulen i bakgrunne n er en 
opplevelse i seg selv. 
Leirskolen tar sitt utgangspunkt i livet på gården og det som til 
enhver tid skjer ute i naturen. Fjellgården har ca 20 forskjellige dyre-
slag med bl.a. fjordhester, telemarkskyr, yak-kveg, highland-cattle, 
geiter, mouflonsauer, villsvin, griser, kaniner, duer, høns, påfugler, 
ender, duer og gjess. Fjellrever, ulver, gauper, elg, rådyr og rein går i 
hver sin store innhegninger og alle kan studeres på nært hold når de 
ropes fram til fôring. Alt etter årstidene vil elevene kunne oppleve 
dyrefødsler som lamming, kjeing, følling og kalving. Elevene vil få 
grunnleggende kunnskaper og erfaringer i daglig omgang med dyr 
og natur. Vi bruker av gårdens produkter og legger vekt på et riktig 
kosthold. Matallergikere og elever med spesielle behov får en tilpas-
set meny. Gratis utlån av ski, staver og støvler til de som ikke har.

Faste aktiviteter 
Fjelltur. Ridning, gårds- fjøs- og stallarbeid. Voltige (ballanseøvelser 
på hesteryggen), natursti. Frivillig dyrekos og dyrestell. Besøk inne 
hos fjellrever og reinsdyr

Andre aktiviteter avhenger av årstid, vær og føre: 
Seterdag med steiking på takke og andre tradisjoner, gjeting av 
geite r, kanopadling, kullstiftbrenning, plantefarging, botanisering på 
lav og orientering. Klatreaktiviteter i skogen. Skileik og andre ski-
aktiviteter som passer alle. Bakstedag med lefsekling og flatbrød.

Eiere: Familieeid bedrift
Lærere: Tove R. Tveiten, Tor Sam. Samuelsen og Liv Kristin Sæter 
Driftsesong: Hele året
Varighet: Mandag – fredag
Kapasitet: 3 klasser, ca. 70 elever
Gratis opphold for to ledere, med klasser over 15 elever
Påmelding til: E.K.T. Langedrag naturpark
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Knattholmen kystleirskole

Natholmen 20, 3233 Sandefjord 
Telefon:  334 83 130 – Faks: 334 83 140
E-mail: post@knattholmen.no
www.knattholmen.no
Kontaktperson: Bestyrer

Generell beskrivelse av skolen:
Knattholmen kystleirskole er et spennende leirskoletilbud i østlandsområ-
det. Vi holder til helt ytterst i Tønsbergfjorden, 8 km fra Sandefjord sen-
trum/jernbane (Vestfoldbanen). Leirskolen ligger på Natholmen, en brofast  
øy på ca 200 mål. Knattholmen har vært KFUK/KFUMs leirsted siden 
1923 og er således et sted med tradisjoner. Øya ligger i naturskjønne 
omgivelser med egne badestrender og mange muligheter for varierte 
fritids aktiviteter. Vi bruker naturen som klasserom og undervisningen 
bygge r på følgende hovedtemaer:

Kystkultur: Knattholmen ligger midt i det kjerneområdet der vikingene 
kjempet for tilværelsen. Vi besøker stedet der Gokstad skipet ble gravd ut. 
Kopien	av	Gokstadskipet,	miljøskipet	GAIA,	kan	sees	i	Sandefjord	havn.	Vi	
skal	seile	på	vikingevis	med	en	50	fots	fembøring.	I	Sandefjord	besøker	vi	
Hval fangstmuseet, med omvisning i den zoologiske avdelingen. 
Fangstavdelingen gir en historisk vandring i fangstmetoder helt tilbake til 
vikingtid og den restaurerte hvalbåten “Southern Actor” kan sees på brygga 
der	GAIA	ligger.	Elevene	vil	få	et	lite	innblikk	i	gamle	tradisjoner	og	levemå-
ter, og se vår tid i et historisk perspektiv.
Friluftsliv: Knattholmen gir med sin beliggenhet rike muligheter for frilufts-
opplevelser på land og i skjærgården. All undervisning foregår utendørs, 
uansett vær! Forholdene ligger til rette for bl.a. kano- og kajakkpadling, 
roing,	seiling,	fiske,	fjellklatring,	orientering,	flåtebygging	og	bading.	I	kjempe-
huska får du føle “magesuget”! Alle skal få utfordringer der de opplever 
mestring.
Økologi: Havet som økosystem er tema. Vi skal på oppdagelsestur i fjæra 
og bygge opp et stort saltvannsakvarium som rommer alt det rare vi finner 
og fanger. På egne fiskeøkter kan vi trekke ruser, foreta bunnskrap på dypt 
vann og vi prøver fiskelykken med bunnsnøre og blåskjell som agn. Gode 
naturopplevelser skaper naturglede og legger grunnlaget for miljøbevissthet.

Sesong: Vår og høst. Varighet: Mandag til fredag
Kapasitet: 60 elever
Eier: Vestfold og Telemark krets av Norges KFUK&KFUM
Bestyrer: Magne Svorstøl
Pedagogisk ansvar: Bjørn Sverre Sanna og Trond Setlo

Kruge leirskole

Skagenstien 17, 3148 Hvasser 
Telefon:  333 93 010
E-mail: kruge.leirskole@hotmail.no / tha@tjome.kommune.no
Booking: tone.haganes@tjome.kommune.no
Mobil:  934 31 312 
Ped.leder: Erik Asmyhr – era@lindhoy.no 
www.krugeleirskole.no

Generell beskrivelse av skolen:
Kruge leirskole er en kystleirskole som ligger i sjøkanten på øya 
Hvasser ytterst i Tjøme kommunes skjærgård. Det er 3 mil fra 
Tønsberg.

Kruge var opprinnelig et kystpensjonat. Fra 1980 har det vært 
kombine rt leirskole og hytteutleie på stedet. Kruge ligger ved fiske-
havna Sandøsund, hvor fiske, losvirksomhet og båtliv har satt og 
fremdeles setter sitt preg på miljøet.

KRUGE kan by på følgende emner/aktiviteter:
•	 	Sjøvett	og	båtbruk	–	Vi	har	kanoer,	robåter	og	2	strandebarmere	

(færinger).
•	 	Fiske/marinbiologi	–	Vi	driver	tradisjonelt	skjærgårdsfiske	med	

ruser og snører. Fangsten samler vi i et saltvannsakvarie. 
oppdagerferd i strandkanten med studier av livet i fjæra  
hører med.

•	 	Kystkultur.	–	Lokalhistorie	om	livet	i	et	kystsamfunn	før	og	nå.	 
Vi legger vekt på den muntlige fortellertradisjon. Fra isens skuring, 
vikingtid, Tordenskiold, losing, seilskutetida og fram til dagens 
kystsamfunn.

•	 	Vikingtid	–	Vi	er	vikinger	for	en	dag	hvor	vi	kjemper	mot	hverandre	
i forskjellige skeid (kamper).

•	 	Miljølære	–	Naturopplevelser	i	vakker	kystnatur,	studier	av	sjøens	
planter og dyr, værobservasjoner og sjøvett.

•	 Varierte	fritidsaktiviteter.

Eier: Mona Dahl
Varighet: mandag til fredag
Driftssesong: April/juni – august/oktober
Kapasitet: max. 55 elever
Ped. ansvarlige: 2 lærere
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Solåsen leirskole

Kjerringvikveien, 3280 Tjodalyng 
Telefon:  331 93 176
Faks:  331 93 396
E-mail: solasen@nlm.no
www.solasen.no
Kontaktperson: Bestyrer 

Generell beskrivelse av skolen:
Solåsen har en flott beliggenhet for å drive leirskole og uteliv.  
Vi kan tilby spennende og lærerike aktiviteter i en helt annerledes 
skoleuke med:

•	 Livet	i	fjæra
•	 Praktisk	og	teoretisk	sjøvett
•	 Bygging	av	fellesskap	og	samhandling

Aktiviteter og fritidsmuligheter
Fjellklatring gir mestringsfølelse, vannsklia (60 meter) er åpen to dager 
i uka og kiler i magen, fotball, volleyball og miniigolf, kanopadling, 
roing, krabbefiske og bading, overnatting i gapahuk (frivillig).
 
Hva er med i prisen?
Frokost med nistepakke, varm middag og kveldsmat, 4-mannsrom 
med dusj, busstur til Tønsberg med inngang til fylkesmuseet,  
tur på havet med fiskeskøyta MA Molly.

Eier: Norsk Luthersk Misjonssamband
Pedagogisk ledelse: Ansatt lærer
Driftssesong: Vår og høst
Varighet: Mandag til fredag
Kapasitet: 60 elever
Påmelding til leirskolen

Bolærne kystleirskole

Natholmen 20, 3233 Sandefjord 
Telefon:  954 45 740 / 334 83 130
Faks:  334 83 140
E-mail: post@knattholmen.no 
www.bolerneleirskole.no

Generell beskrivelse av skolen:
Bolærne Kystleirskole er en leirskole på en øy ytterst i skjærgården utenfor 
Nøtterøy/Tønsberg midt i Færder Nasjonalpark. Østre Bolærne var en mili-
tær forlegning og har fantast isk utsikt, og er spennende med sine merker 
etter militær histori e, sin rike flora, det rike fugle- og insektslivet og sine 
flotte sommerfugler. Her finne s sandstrender, lune viker, og uskjermede 
svaberg. Båtturen fra Tønsberg tar ca. 30 min. Leirskolelærere og instruk-
tører er ansatt av Nøtterøy Kommune, og pedagogisk plan er godkjent av 
Nøtterøy kommune. Samtlige pedagoger og instruktører har godkjent 
Båtførerbevis, ”Bratt-kort/sikringskurs” i klatring samt Livredningskurs.

Innholdet på Bolærne Kystleirskole:	I	løpet	av	leirskoledagene	gir	vi	
gruppen en rekke opplevelser knyttet til vann, og livet ved kysten. Elevene 
vil lære om livet ved og i vann, kystkultur, militær-/lokalhistorikk. Dagene 
gir tilbud om mestringsopplevelser og sosiale opplevelser. Leirskolen er 
ikke bare et pedagogisk opplegg, men en helhet hvor også fritiden er en 
viktig del. Vi ønsker at alle våre besøkende skal fylles med begeistring, 
glede og gode minner når de vender hjem.

Emner i vårt pedagogiske program: Friluftsliv: Bolærne gir med sin 
beliggenhet rike muligheter for friluftsopplevelser helt ytterst i oslofjorden 
og i skjærgården innenfor. All undervisning foregår utendørs, uansett vær! 
I	vårt	pedagogiske	program	ligger	forholdene	til	rette	for	blant	annet	
kano- og kajakkpadling, roing, garntrekk og fiske, fjellklatring og bading. 
Vi har som mål at alle skal få utfordringer der de opplever mestring.
Økologi: Havet som økosystem er tema. Vi skal på oppdagelsestur i 
fjæra og bygge opp et stort saltvannsakvarium som rommer alt det rare vi 
finner og fanger. Gode naturopplevelser skaper naturglede og legger 
grunnlaget for miljøbevissthet. 

Sesong: Vår og høst
Varighet: Mandag til fredag
Kapasitet: 90 elever
Eier: Vestfold og Telemark krets av Norges KFUK-KFUM
Pedagogisk ansvar: ole Kristian Holt Hansø og Mette Evensen
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Fjelltun leirskole

3570 DRANGEDAL 
Telefon:  958 84 773
E-mail:  post@fjelltun.org 
www.fjelltun.org
www.gautefall.org
Kontaktperson: Anders Gautefald Berg

Generell beskrivelse av skolen:
Fjelltun ligger i hjertet av Telemark, 2 km fra Gautefall, omgitt av 
vakre vann og storslått natur i grensen mellom skog og snaufjell. 
området byr på spennende og fantastiske turmuligheter, både til fots 
og i kano. Fjellgårdselva som snor seg forbi leirskolen, gir gode 
bade- og fiskemuligheter. 

Innhold/ aktiviteter, sommer & vinter

•	 	Kanopadling,	padleteknikk	og	sikkerhet,	flåtebygging,	klatring,	
orienter ing, fotball, bading, sandvolleyball, fottennis, etc.

•	 	Skilek,	skiteknikk,	smøring,	overlevelse	om	vinteren,	vinterbål,	
hopp, bålkos, aking, snøhulebygging, brettspill og hyggelig 
samvæ r etc.

Mer informasjon og flotte bilder på www.fjelltun.org

Mål:
Gi elevene gode opplevelser og motivere dem til å oppsøke  
og bruke naturen.

Kapasitet: 2 klasser, 56 elever.

Aarholt-tunet leirskole 

Årholtveien 80, 3160 Stokke
Telefon:  333 39 096
Faks:  333 39 097
E-mail:  aarholt@online.no
www.aarholt-tunet.no
Rektor:	Ingfrid	Weydahl

Generell beskrivelse av skolen:
Aarholt-tunet leirskole gir elevene varierte mestringsopplevelser, 
øvelse r i samhandling med andre elever og undring/ ro. Undervisning 
og aktiviteter er relatert til Kompetansemålene i Kunnskapsløftet.  
En lærer ved å gjøre. 

Powerløypa med klatring på Burmabru og Bruskasser, pil og bue, 
utfordrende Tarzanbroer og en 150 m lang Svevebane. Foring, 
børstin g og melking av økologiske kuer. Sammenspleisende team-
løype. En  dag er den store Villmarksdagen med flåtepadling på elv 
og vann, fisking, luftgeværskyting og mulighet for overnatting ute. 
Vi steller dyrene, klipper sauer, feller trær, baker brød i den gamle 
bakerovnen eller på takke og hører historiefortellinger rundt bålet.  
På ettermiddagen er det fritidsaktiviteter i klatreveggen, natursti eller 
orienteringslek med kart, samt morokveld.

Leirskolen ligger i Stokke kommune i Vestfold, 8 km. vest for E-18 . 
Usjenerte og trygge omgivelser uten trafikk. Dyrestellet er ikke 
obligatori sk, og trenger ikke være til hinder for allergikere da elevene 
skifter tøy og vasker hender. overnatting og bespisning i koselige, 
nyrestaurerte tømmerhus. Rikelig, variert og god mat i fire måltider, 
også diettmat.

Rektor,	pedagogisk	ledelse	og	eiere:	Ingfrid	Weydahl	og	Svein	
Aarholt, – som bor på stedet.
Driftssesong: april – oktober. Mandag-fredag (fire døgn).  
Kan også ta tre døgn / klasseturer. 
Kapasitet: 2-3 grupper, 50 - 75 elever++. Fortrinnsvis 6. trinn om 
våren og 7. trinn om høsten. 
Gratis opphold for nødvendige medfølgende lærere / assistenter.
Påmelding/ informasjon: Aarholt-tunet leirskole: aarholt@online.no  
og www.aarholt-tunet.no
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Jønnbu leirskule

Lifjellvegen, 3800 Bø 
Telefon: 359 53 384
Faks: 359 53 386
Mobil: 924 48 285 el. 482 18 676 
E-mail: jonnbu@uteskole.no 
www.uteskole.no 
Kontaktperson: JarleTyvold eller Lars Lyngdal 

Generell beskrivelse av skolen:
Leirskulen ligg 750 moh. og ca 15 km frå Bø sentrum.  
Jønnbuplatået er foten til høgfjellet. Du kan nå toppar med vid utsikt 
til ma. Skagerak, Blefjell, Skrim og Gaustadtoppen.
 
Vinter
•	 Telemarkskjøring,	skileik,	skismøring,	høgfjellstur
•	 Skredlære,	snøkunnskap
•	 Dyr	og	fuglar	om	vinteren,	dyrespor
•	 Bål	med	steiking	av	pinnebrød
•	 Moro	med	snø	–	akebrett

Vår/haust
•	 Bekkevandring	og	fosseklatring	med	sikring
•	 	Høgfjellstur	med	fjellklatring,	fiske,	bål	med	pinnebrød	og	 

storslagen utsikt
•	 Plante	og	dyreliv	i	skog	og	fjell
•	 Dyreliv	i	ferskvatn,	fangst	med	bøtte	og	hov
•	 Tjærebrenning	og	baking	i	steinovn
•	 Urtemedisin	og	kvartskrystallar
•	 Overnatting	under	open	himmel	eller	i	lavvu
•	 Klatring	i	klatrestokk	med	sikring
•	 Plantefarging

Eigar: NKSS
Pedagogisk ansvarleg: Lars Lyngdal i samarbeid med Bø skule
Driftssesong: Heile skuleåret
Leirskuleopphaldet varer frå måndag til fredag
Kapasitet: Leirskulen har kapasitet til 2 klassar, vert gruppene  
ekstra store leiger vi nabohytta (Raude Kors).
Påmelding: Jønnbu leirskule, Lifjell
Transport: Buss og/eller jernbane

Klokkerholmen leirskole

Telefon: 913 68 323

E-mail: brevik.skole@porsgrunn.kommune.no

www.klokkerholmen.no

Generell beskrivelse av skolen:

Leirskolen ligger på en liten holme utenfor Brevik
15 min. transport med leirskolens egen båt
Driftssesong: April/Mai/Juni og August September/oktober
Tilrettellagt for funksjonshemmede

Undervisningsemner/aktiviteter 

Maritime aktiviteter, seiling, padling, fiske med garn, tur i 
«Geoparkens rike», rappellering.

Varighet: Mandag-fredag (alternativer etter avtale)
Kapasitet: 70 elever
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Evjetun leirskole

4735 Evje
Telefon: 379 30 163 og vakt 474 89 080
Faks: 379 30 474
E-mail: evjetun@nlm.no
Kontakt person Norsk Luthersk Misjonssamband 
www.evjetun.no

Generell beskrivelse av skolen:
Evjetun leirskole ligger i et skog- og dalområde nederst i Setesdal 
ved otra. Det er 6,5 mil nord for Kristiansand. Riksveien går opp 
Setesdalen like forbi leirskolen.

Emner
MANDAG Kort kanotur med teknikk, trening og skogstur
TIRSDAG	Lang	kanotur	og	skattejakt
oNSDAG Rafting i Syrtveitfossen og besøk på Setesdals Mineralpark
ToRSDAG Gruvetur og kjøring med go-kart
FREDAG Ryddig, pakking, natursti

Fritidstilbud
Robåter, fisking, fotball, volleyball, sandvolleyball, vannsklie,fotballspill 
og bordtennis. Skyting med luftgevær og pil og bue med instruktør.
Innendørshall	for	fotball	og	klatrevegg.

Driftssesong: Vår og høst
Eier: Norsk Luthersk Misjonssamband
Pedagogisk ledelse: Ansatt lærer
Varighet: Mandag – fredag (4 døgn)
Kapasitet:	Inntil	4	klasser	/	grupper	–	maks	100	elever
Påmelding: Evjetun leirskole, 4735 Evje

Video sendes på anmodning. To ledere gratis pr gruppe.

Kragerø maritime leirskole

Lovisenbergvn. 20, 3770 Kragerø 
Telefon: 359 85 700
E-mail: post@kragerosportell.no 
www.kragerosportell.no
www.krageromaritimeleirskole.no 
Kontaktperson: Andrew Howatson
Torunn Howatson, tlf 900 93 870 

Generell beskrivelse av skolen:
Leirskolen ligger 50 m fra sjøen i Kalstadkilen, 2 km fra Kragerø 
sentru m. Gode bussforbindelser fra Sørlandsbanen.
 
Driftssesong: Vår og Høst (mandag til fredag)
Store motorbåter med plass til hele klassen.  
Sertifisert sikkerhetsutstyr godkjent av Skipskontrollen. 
VHF-radiotelefon i båtene.
Seilbåter, robåter og kanoer. Kragerø-skjærgården har 495
øyer, skjermet farvann og svært mildt klima.
(Ikke	kuldegrader	i	leirskolesesongen)
 
Undervisningsprogrammer (avhengig av årstiden):
KRAGERØ oG SKJÆRGÅRDEN, uke 16-25 og 33-39.
Seiling, sjøvett, skjærgårdsnavigasjon, livet i fjæra, geologi, 
lokalhistori e, miljølære.
EN RAMSALT UKE, uke 40-44.
Fiske, sjøvett, økologi, trehusbyen Kragerø, skjærgårds-navigasjon.

Vertskap: Torunn og Andrew Howatson
Pedagogisk ledelse: Kragerø skolestyre v/Jens Petter Ramberg 
(mobiltlf. 992 17 455)
Leirskolelærere og instruktører er ansatt av Kragerø skolestyre og 
godkjent som båtførere av skipskontrollen.
Kapasitet: 4 klasser, 6.-10. klassetrinn.
Egne oppholdsrom, rommelig lærerværelse, egne rom for 
medfølgend e lærere.
Alle	rom	med	dusj/wc!	Innlosjering	i	2-5	sengsrom,	felles	spisesal.
Påmelding:
KRAGERØ SPoRTELL/
KRAGERØ	MARITIME	LEIRSKOLE
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Fevik maritime leirskole

4870 Fevik
Telefon:  370 47 467
Faks:  370 47 425
E-mail: fevik.maritime@combitel.no
www.fevik-maritime.no
Kontaktperson: Tom A. Ravnaas 

Generell beskrivelse av skolen:
Leirskolestedet ligger helt ved vannkanten i Fevikbukta midt i skjær-
gårdsparken mellom Arendal og Grimstad. Fevik representerer et 
typisk sørlands- og skjærgårdsmiljø.

Emner det undervises i
Båtbruk (båtvett, sjøvett), seiling, sjøkart, skjærgårdsnavigasjon, livet i 
havet, livet i fjæra, fiske m/innføring i fiskeredskaper, sjøfuglobserva-
sjon, lokalhistorie, værobservasjon, miljøvern og økologi.

Ekskursjon med båt til Grimstad by – via Hesnesøy – Terje Vigens 
hjemsted. Leirskolen har robåter, seilbåter og motorbåter som brukes 
i forbindelse med undervisningen, turer og fiske.

Eier: Tom A. Ravnaas.
Pedagogisk ledelse: Lærere ansatt av Grimstad skolestyre.
Driftssesong: April/mai/juni og august/september/oktober.
Varighet: Mandag til fredag/lørdag.
Kapasitet: 3 klasser

Påmelding: Fevik Maritime Leirskole, v/Tom A. Ravnaas

Informasjonshefte/undervisningsplan	sendes	ved	forespørsel.

Hovden fjellskule

Lundane, postboks 73, 4755 Hovden
Telefon: 379 39 543
E-mail: post@hovdenfjellstoge.no
www.hovdenfjellstoge.no 
Kontaktpersoner: Vertskapet Ann-Torill Briksdal og Roy Bakke

Generell beskrivelse av skolen:
Hovden Fjellskole ligger 850 moh. i Bykle kommune øverst i 
Setesdal. Hovden er midt i Sør-Norge, like langt fra Drammen, 
Haugesund og Kristiansand. Skolen ligger i et fjellandskap mellom 
Vidmyr naturreservat, Hovden landskapsvernområde og elva otra. 
Bykle kommune er rik på kulturhistorie med spor helt tilbake til 
jernaldere n, en stor kraftkommune med tilgjengelige kraftanlegg, og 
lett tilgjengelig høyfjellsnatur.
Setesdalsheiene med Hovden har Europas sørligste villreinstamme. 
Det var også tradisjonell reindrift her frem til 1979.
Vi tilbyr undervisning i et særegent miljø, inne som ute. Elevene får et 
innblikk i næringsvegene i området, naturen og bruken av denne, 
samt kultur i et historisk perspektiv.

Boforhold: Elevene bor på hytter fra 4-10 personer. Ledere bor på 
egne rom i hovedbygningen. Vi fokuserer på å servere variert, sunn 
og god mat som faller i smak både for voksne og barn.

Noen av våre vår/sommer/høst aktiviteter: Topptur. Natursti. Kart 
og kompass. Kokegrop. Kanopadling. Duodji (samisk smykkekunst). 
Fiske med stang og med garn. Historien om jernutvinning på Hovden. 
Gapahuk. Førstehjelp. Aktivitetsløype med fokus på samarbeid.
Noen av våre vinteraktiviteter: Hovedfokus på vinteren er skileik 
på langrenn, og evt snøbrett/alpint om ønskelig. Trugetur. Snøhule-
bygging	med	muligheter	for	overnatting.	Dyrespor.	Aking.	Isfiske.

Skolen blir drevet av et dedikert vertskap som har knyttet til seg 
pedagogiske lærekrefter fra Bykle kommune samt dyktige intruktører 
innen	ulike	fagfelt.	I	tillegg	har	vi	et	verdifult	samarbeid	med	Setesdals-
museet	om	formidling	av	spennende	kulturhistorie.	I	en	kombinasjon	
av læring og leik vil verdier som økologi, naturvett og naturforvaltning 
være viktige. Hovden Fjellskole har hovedfokus på mestring, stimule-
ring til eget initiativ, gode holdninger for samarbeid i grupper, og 
naturopplevelser som gir et ønske om å komme tilbake til fjellet.
Velkommen til fjells!
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Bringsvær leirskole

Røyneland, 4720 Hægeland 
Telefon: 381 53 425 / 971 64 398
E-mail: post@bringsvaer.no 
www.bringsvaer.no
Kontaktperson: Thor Sangesland

Generell beskrivelse av skolen:
Leirskolen ligger i Vennesla kommune, ca 40 km fra Kristiansand/30 km 
fra Evje i Setesdal. Med en beliggenhet og terreng på 400 – 500 m.o.h. 
representerer stedet en typisk heiegård som en gang hadde nærings-
grunnlag i skogen, på høgheia og i vassdragene omkring. Høy beliggen-
het gjør stedet snøsikkert store deler av vinteren. Vennesla kommune sør-
ger for oppkjørte skiløyper i området. Kristiansand kommune eier stede t 
med tilhørende innmark og utmark med fiske- og jaktrettigheter, til 
sammen 1700 mål. Leirskolen brukes også som naturskole (1 – 2 dager). 
Bygdemiljøet	er	en	viktig	ramme	for	undervisningen.	I	valg	av	tema	og	
økter legger vi stor vekt på tilpasning til brukerskolens årsplan.

Noen læringsemner og aktiviteter
Barmark: april, mai, juni, august-oktober: Barnas Gård med hest, kuer, 
sau og høns. Fiskeskole, garnfiske, oterfiske, tilbereding av fisk. 
Jaktskole, dyrespor, jaktsti. Kanopadling, padling fra vann til vann med 
innlagt orientering og øyhopping.
Vinter: (jan-mars): Barnas Gård. Ski/skøyte/trugeaktiviteter, skileik, 
skøyte	tur	fra	vann	til	vann,	sporing	med	truger.	Skiorientering.	Isfiske.	 
Til topps. Tiur og orreleik (mars-april). Utlån av ski, skistøvler og staver  
og skøyter.
Tema-leirskole: Mobil leirskole: En reise fra innland til kysten med 
museumsjern banen, kombinert med sykkel og kløvhest på den 1000 år 
gamle Fjellmannsvegen fra Setesdal (aug, sept, mai, juni).
Juleleirskole: Utgangspunkt i lokale juletradisjoner og gjøremål knytte t  
til disse (nov-des).
Fritidsaktiviteter ute: Volleyball, five-a-side, klatrevegg, fiske, skileik, 
refleksløype.

Eier: Kristiansand kommune
Pedagogisk ledelse: Rektor og lærer ansatt av Kristiansand kommune
Driftssesong: Hele året
Varighet: Mandag til torsdag/fredag/lørdag
Kapasitet: 50 elever
Påmelding og forespørsel: Direkte til leirskolen (evt. Skolekontoret)

Skottevik Maritime Leirskole

4770 Høvåg 
Telefon:  372 69 030
Faks:  372 69 033
E-mail: post@skottevik.no
www.skottevik.no
Kontaktperson: administrativ leder 

Generell beskrivelse av skolen:
Skottevik Maritime Leirskole ligger midtveis mellom Kristiansand og 
Lillesand – midt i kyststripa som kalles Blindleia og med gamle seil-
skutehavner som Brekkestø, Åkerøya og Gamle Hellesund som våre 
nærmeste naboer. Alle elevene bor i nye, moderne hytter med 6 
elever på hver hytte. Hyttene inneholder dusj og toalett, soverom, 
stue og kjøkken. Elevene får utlevert alt de trenger for selv å lage 
frokost, lunsj og kveldsmat. Middag spiser alle felles. 

Undervisningstemaer: Kystkultur på Ramsøya, fiskeøkt med roing, 
livet i fjæra og fangst/fiske. Elevene får oppleve nærkontakt med 
sjøen med fiske, garntrekk, roing, kanopadling og friske sjøturer.  

De lærer å jobbe i team og ta ansvar for hverandre. På fritiden har vi 
tilbud som minigolf, fotball og sandvolleyball. Elevene har også til-
gang til utendørs, oppvarmet svømmebasseng på fritiden.  
Vi har en fyldig omtale på vår hjemmeside. 
  
Varighet 
Ankomst mandag formiddag og avreise fredag etter frokost  
ca. kl. 10.00.

om ønskelig kan vi skreddersy opphold både av  
varighet og innhold.
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Knaben leirskole 

Knaben Gruvor, 4480 Kvinesdal 
Telefon: 383 55 866
Mobil: 971 40 020
E-mail: post@knabenleirskole.no
www.knabenleirskole.no 
Kontaktperson: Jan Rob 

Generell beskrivelse av skolen:
Knaben var en gang et meget aktivt gruvesamfunn.  
Stedets spesielle gruve- og krigshistorie preger leirskoleoppholdet.  
I	1973	ble	gruva	nedlagt	og	samfunnet	fullstendig	fraflyttet.

Leirskolen	benytter	skolen,	som	i	1973	var	helt	ny.	I	bygget	er	det	
svømmebasseng, gymnastikksal, moderne kjøkken, aktivitetsrom.

Av aktiviteter tilbyr vi masse som kan tilpasses kunnskapsløftet.
Se http://www.knaben.no/inc/openitem.asp?id=141505&nid=1836

Fiske, overnatting i gapahuker, svømmebasseng, snøhule, kano-
padling, gruvebesøk, hester, skitrekk, og kompass, meteorologi, 
overnatting i gapahuker på høyfjelletVi driver leirskoleundervisning 
hele året. Vinteren strekker seg fra nyttår til 1. mai. 

Vi har leirskole på barmark både vår og høst.

Eier:
Kvinesdal kommune, tlf. 383 57 700

Gullingen leirskule

4230 Sand
Telefon: 527 90 870
E-mail: gullingen.leirskule@suldal.kommune.no
www.gullingen.no
Her finn du meir informasjon til deg som lærar/føresett/elev
Kontaktperson: Jan Erik Kristensen

Gullingen leirskule –  
Ein stad for naturoppleving og læring
Gullingen leirskule ønskjer velkommen til flotte opplevingar og  
god læring i Suldalsnaturen.

Mål:
Elevane på Gullingen leirskule skal få gode naturopplevingar og  
auka forståi ng for naturen, gjennom friluftsliv og tverrfaglege  
undervisningsmåtar, i den flotte naturen i Suldal.

Ei veke på leirskulen skal òg gje elevane gode rammer for å utvikle  
sosial kompetanse og evne til samarbeid.

Nøkkelinformasjon:
Undervisning: Me er ein bemanna leirskule med fire erfarne 
pedagoga r tilsett i Suldal kommune.
Stad/vertskap: Gullingen Turistsenter, v/Jan Nilsen (D.L.)
4 Sesongar: vår-, haust-, førjuls- og vinterleirskule.
Varighet: Måndag til fredag, eller etter avtale.
Kapasitet: 60-80 elevar (to leiarar gratis pr gruppe)
Ski- og tur-utstyr til gratis utlån
Fritid:	Idrettsbane/skileikeplass,	bordtennis/spel	til	utlån

Tilpassa opplæring: Alle er med ut i naturen på Gullingen!
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Røvær leirskole

5549 Røvær 
Telefon:  527 18 035
Faks:  527 18 054
E-mail: espen.martens@haugesund.kommune.no 
www.rovar.no
Kontaktperson Espen Martens 

Generell beskrivelse av skolen:
Røvær leirskole ligger i Røvær, et gammelt fiskevær nord for  
Karmøy. Øygruppa hører til Haugesund kommune og har i dag  
ca. 100 fastboende. Leirskolen holder til i et gammelt sjøhus like  
ved	kaien.	Turen	fra	Indre	kai	i	Haugesund	tar	ca.	25	min. 

På leirskolen konsentrerer vi oss om områder med særlig tilknytning 
til Røvær: Fiske med garn, teiner og snører – samt behandling av 
fangsten. Videre ser vi på livet i fjæra og øver oss i praktisk båtbruk i 
robåt og kano, og under seil ombord i losskøyta ‘DUEN’ – eller i 
mindr e åpne båter – alt etter forholdene.

Vi streifer dessuten emner som lokalhistorie, tauverk og knuter, 
fugleli v, samarbeid og sosiale omgangsformer.

30 sengeplasser. 

Kapasitet: 1 klasse, man – tor (ev. tir-fre)
Sesong: Mars – oktober
Eier: Stiftelsen Røvær
Ansatte leirskolelærere

Dyrkolbotn leirskule

5994 Vikanes
Telefon: 563 56 068  – Faks: 563 57 020
E-mail: post@dyrkolbotn.com
www.dyrkolbotn.com
Kontaktpersonar: Signhild Dyrkolbotn

Generell omtale av skulen:
Dyrkolbotn leirskule ligg i Lindås kommune ved E39 mellom Bergen 
og Førde. Det tek vel ein time å køyre frå Bergen med bil eller buss, 
og omkring to timar frå Førde. Vi har Stølsheimen rett utanfor døra 
og osterfjorden berre 10 minutt unna. Alt er samla i ein bygning, som 
innbyr til mykje fellesskap med sine store rom. Leirskulen har vore i 
drift sidan 1975 og me har såleis lang erfaring i leirskuledrift.
Me har plass til om lag 100 gjester fordelt på 24 rom m/eigne bad. 
Bygningen er tilpassa rullestolebrukarar/funksjonshemma.

Oppleve – lære – meistre
Dyrkolbotn leirskule har som mål at elevane skal
Lære om naturen. Lære om bygdesamfunnet. Lære om og oppleve 
eit enkelt friluftsliv. oppleve å tilhøyre eit stort sosialt fellesskap.
Meistre utfordringar som naturen og aktivitetane byr på.
Meistre å ta ansvar i lag med andre.

Innhald 
Me brukar heile leirskulen, naturen og samfunnet kring i undervisnin-
ga.	Innhaldet	på	leirskulen	er	direkte	knytt	opp	til	kompetansemål	i	
kunnskapsløftet.	I	eit	vekesopphald	har	me	nokre	obligatoriske	emne:
Bruk av kart og kompass (heile året), friluftsliv med opplevingstur 
(heile året), skileik (vinter) og førstehjelp (heile året).

I	tillegg	kan	gruppene	velje	emne	ein	av	dagane.	Valemne	er:	
Friluftsliv med eller utan overnatting ute, garden og grenda, bjørka 
(om treslaget/lage ein ting av bjørk) og litt av kvart (t.d. kano, ridning, 
rapelering, lage gapahuk). Kvar gruppe kan velje to valemne.
Me brukar kanoar (vår og haust), hestar (vår og haust) og trekk-
hundar	(Heile	året)	i	fleire	av	aktivitetane.	I	tillegg	får	alle	eit	tilbod	om	
å prøve rapelering og/eller fjellklatring.  

Skreddarsydd
Leirskule har minimum 3, til vanleg 4 overnattingar; normalt frå 
månda g til fredag. Me kan også tilby skreddarsydde opplegg, både 
for ein, to eller fleire dagar. Ta kontakt!
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Hardangertun leirskule

5780 Kinsarvik
Telefon:  536 71 313
Faks:  536 71 314
E-mail: info@hardangertun.no
www.hardangertun.no
Kontaktperson:	Dag	Instanes		

Generell beskrivelse av skulen

Emne på leirskulen:
Fjellklatring på stegbøylar i loddrett fjell, løypetur på dobbel stålvaier, 
GPS og orientering, bogeskyting og natursti, kanopadling på 
Hardangerfjorden, fiske og sjøvet, luftgeværskyting, tur i  
Husedalen m/fire flotte fossefall.

Fritidsaktivitetar
Utandørs oppvarma badebasseng, boblebad, badstove, bordtennis, 
fotball, basketball, volleyball og badminton. Me har 4 ulike gjeste-
stover som er nytta til undervisning, sosialt samvær og diskotek.

Leirskulen har tilsett badevakt og nattevakt.

Leirskuleleiar/eigar:	Dag	Instanes
Pedagogisk leiing: Ullensvang oppvekst og kulturkontor  
i samarbeid med eigar.
Leirskulesesong: Vår og haust.
Kapasitet: 200 sengeplassar fordelt på 27 hytter.
Vanleg opphald: Sundag-fredag

Hardanger Maritime Leirskule Mathilde

Postboks 53, 5601 Norheimsund
Telefon: 565 53 350 – Mobil: 990 97 978 – Faks: 565 53 351
E-mail: info@fartoyvern.no
http://www.hardangerogvossmuseum.no/hardanger-fartoeyvernsen-
ter/norsk/kurs-og-skuletilbod/leirskule-paa-mathilde.aspx 
Kontaktperson: Hardanger Fartøyvernsenter

Generell beskrivelse av skulen:
Det er moro å segla, og å håndtera ei slik skute som Mathilde.
Sikkerheit: Tryggleiken til alle om bord er hovedfokuset vårt. Mathilde og 
mannskapet tilfredsstiller alle krav frå Sjøfartsdirektoratet, samtidig som vi 
sjølv har fokus på sikkerheit i alle ledd. Med 5 i mannskapet er vi også 
veldig godt bemanna til å ivareta tryggleiken, og følgje opp leir skule-
elevane til ei kvar tid. Det gjer at vi er mange til å formidla, og at alle vert 
sett. Pedagogisk fokus: Sjømannsfaget og det maritime livet både i og 
ved havet er hovedtema. Vi tek og i bruk kulturen og histo rikken i hamnene 
der vi kjem. Vi har nokre favoritthamnar i Hordaland, som Mauranger og 
Rosendal med baroniet, men vinden er med å avgjer kor vi legg oss for 
natta. Mathilde er fortøydd i hamn kvar kveld. Elevane får landlov og det 
vert lagt opp til ekskusjonar i hamnene me kjem til. Fisking med garn og 
snøre er fast innslag i aktivitetstilbodet. Elevane er med på alle gjeremål 
om bord frå å vaske opp til å navigere. Alt under rettleiing mannskapet. 
Sosiale livet: Her opplever vi verkeleg fortrinnet til Mathilde som leirskule. 
Det tette miljøet der det ikkje er freda private rom, er kanskje det som gjev 
elevane som gruppe den mest verdifulle erfaringa. På banjeren, som er 
storstova ombord, både et og søv vi. Det er her vi spelar kort og fortel 
skrøner om kvelden, og det er her innandørs undervisning føregår.  
Ei erfaring vi har, er at elevar som ikkje får vist sine sterke sider på skulen, 
ofte blomstrar opp på Mathilde. Det er ei samansveisa gruppe elevar som 
går i land fredag etter ei veke i lag. Dei er blitt kjende med nye medelevar 
fordi alle er med alle ombord på Mathilde. Skussmål: Dei skulane som 
fyrst har vore med Mathilde ein gong kjem igjen. Me ser det som eit godt 
skussmål på at me klarer å gje elevane ei god veke, og ein bit av norsk 
kultur og historie med på vegen. Lærarane seier i alle fall at leirskuleopp-
haldet ombord på Mathilde har påverka elevane positivt. Eit leirskuletokt 
med Mathilde høver godt for elevar frå 5.-6. trinn og oppover.

Eigar: Hardanger Fartøyvernsenter
Pedagogisk leiing: Fast tilsett leirskulelærar
Driftsesong: April/juni og august/september
Kapasitet: Maks 30 elevar
Lengd: Mandag til fredag
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Hålandsdalen leirskole

5640 Eikelandsosen
Telefon: 53 03 54 60
E-mail: halandsdalen.leirskole@bergen.kommune.no
www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/halandsdalen
Kontaktperson: Rektor Anne Martinsen

Generell beskrivelse av skolen:
Bergen kommune eier og driver Hålandsdalen leirskole som ligger 
plassert i Fusa kommune, ca 1,5 times reisetid sør for Bergen. 
Leirskolen tar imot elever fra Bergen kommune. Leirskolen gir også 
tilbud til elevene i Fusa kommune samt til fådeltskoler fra ulike 
kommun er i Hordaland.

Om undervisningstilbudet:
Hålandsdalen leirskole arbeider etter de føringer Bergen kommune til 
enhver tid setter som mål og kvalitet for sine skoler. Leirskolen tar del 
i den kommunale kvalitetsoppfølgingen og samarbeider tett med alle 
skolene som kommer til leirskolen. Vi legger vekt på tilpasning til 
bruker skolens årsplan i valg av tema og opplegg for uken.

Hålandsdalen leirskole ligger i et variert natur- og kulturlandskap. 
Dette gir svært mange muligheter når det gjelder undervisningen 
gjennom alle årstider. Til hver årstid er det utviklet et eget under-
visningshefte som alle elever får som lærebok til bruk i uken så vel 
som basis for videre arbeid gjennom skoleåret.

Visjon:
Leirskolens visjon er Læring for livet!

Eier: Bergen kommune.
Ledelse: Rektor Anne Martinsen + 6 lærere
Driftssesong: Hele året
Varighet: Mandag morgen til fredag lunsj
Kapasitet: ca. 70 elever pr. uke. To lærere gratis pr. 22 elever
Påmelding: Direkte til leirskolen

Skjergardsheimen leirskule

5336 Tjeldstø
Telefon:  563 82 510
Faks:  563 82 511
E-mail: leirstad@skjergardsheimen.no
www.skjergardsheimen.no
Kontaktperson: Jan-owe Jensen 

Generell beskrivelse av skolen:
Skjergardsheimen leirskule er ein kystleirskule som ligg ved Nautnes  
i Øygarden kommune, ca 1 times busstur nordvest for Bergen.
 
Undervisninga ved Skjergardsheimen Leirskule er knytta til sjø- og 
båtliv. Mesteparten av dagen vert tilbrakt i båt eller kano, og opp-
legget egner seg derfor godt også for elevar med funksjonshemming. 
Skulen ligg i nær, men trygg avstand fra sjøen med nyoppført sove-
romsfløy ogstore uteareal. Frå brygga er det kort veg til fiskeplassar 
og utallige holmar og øyer til å gå i land på.

Undervisningsemner og aktiviteter
opplæring i sjø og båtvett, kanopadling, roing og styring av motor-
båt, knutar og båtfortøyning, fiske med ulike reiskapar, ekskursjon  
i fjøra, overnatting under open himmel (evt lavvo), tilbereding av 
fangste n ute i det fri, kystkultur og historie, øysafari, leiting etter 
krabb e, sjømerker og enkel navigasjon, akvarium, energiformar før  
og no, fuglar, dyr og plantar ved kysten.

Pedagogisk leiing: Kommunalt tilsett lærar
Driftssesong: april/mai/juni og august/september/oktober
Varighet: vanlegvis frå mandag til fredag
Kapasitet: 2 klasser, 60 sengeplassar.

Gratis opphald for 2 lærarar/vaksne per klasse.
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Voss leirskule

5700 Voss 
Telefon: 565 12 017 – Faks: 565 10 837
E-mail: booking@vosshostel.com 
www.vosshostel.com 
Kontaktperson: Bjarte Bergstrøm, 992 07 166 
bjarte.bergstrom@voss.kommune.no

Generell beskrivelse av skolen:
Voss Leirskule held til ved Voss Vandrarheim som ein finn like ved Vangs-
vatnet ca 700 m frå tog- og busstasjonen og 1 km frå Voss sentrum. 
Voss er ei jordbruksbygd og er kjend for sitt gode idretts miljø. Vossa-
bygda har lange skitradisjonar og har i tillegg bygd opp eit sterkt miljø 
rundt ulike ekstremsportar som til dømes rafting, fallskjermhopping og 
paragliding m.fl. Voss Leirskule bygger vidare på desse tradisjonane i vårt 
leirskuletilbod. På vinteren står ski-undervisning og skileik på programmet. 
I	vår-	og	haustprogrammet	er	fysisk	aktivitet,	friluftsliv,	økologisk	landbruk,	
geologi og historie i fokus. og medan dei bur hjå oss kan elevane fritt 
nytte bordtennisbord, biljarbord, utandørs ballbane og dei flotte uteareala. 
Vandrarheimen har eit nært samarbeid med Finnegarden som sel økolo-
gisk frukt og grønsaker. Me nytter råvarer herfrå til vår frukostbuffet der 
ein finn blant anna speltbrød, frisk frukt og økologiske egg.
Tilbod: Vår- og haust: Du skal få utfordringar i klatreparken. Drive øko-
logisk jordbruk (frå jord til bord). Smaksprøvar av typisk Vossamat. Fjelltur 
i fantastiske omgjevnader med innlagte utfordringar. Me ser Voss i 4 års-
tider i kulturhuset. Kanotur på Vangsvatnet og tur til Bordalsgjelet. Besøk 
på Mølstertunet. (frå 1500 – talet). orientering og bruk av kart. 
Vinter: Du skal få instruksjon i alpint (telemark/snowboard) og turski/lang-
renn. Me er tre og ein halv dag i anlegget til Voss Resort, der du får øve 
deg på ditt nivå, samt ein turdag m/skileik og ulike utfordringar på vegen. 
Me lærer deg om fjellvet og skredlære, rasteteknikk med bygging av 
leskjerm, enkle snøholer og driv skileik. Me ser Voss i 4 årstider i kultur-
huset! Andre vinteraktivitetar som aking, skøyter m.m. Me er fleksible på 
vekeprogrammet og kan strekkje oss langt i å lage opplegg som passar 
for dykkar klasse!

Voss Leirskule har våken nattevakt.
Kapasitet: 2 klassar måndag til fredag.
Styrar: Knut Finne
Pedagogisk leiing: Bjarte Bergstrøm
Påmelding: Voss Vandrarheim
Pris: kr 2300,-

UWC Leirskule

6968 Flekke 
Telefon:  577 37 007
Mobil:  416 32 166
E-mail: leirskule@staff.rcnuwc.no 
www.leirskule.no 
Kontaktperson: Joakim Janninge

Generell beskrivelse av skolen:
UWC Leirskule er en del av UWC Red Cross Nordic, en internasjonal 
vidaregåande skule med 200 elevar frå omtrent 90 ulike land. 
Leirskulen ligg cirka 150 km nord for Bergen og 55km vest for Førde.
UWC Leirskule ønskjer, gjennom eit godt tilrettelagd og variert veke-
program og engasjerte instruktørar, å skape felles opplevingar som 
fremjar humanitære verdiar. Programmet fokuserer på å utvikle 
respekt og omtanke for kvarandre og å auke medviten og kunn-
skapar om andre kulturar, språk og levesett såvel som om norsk 
natur, kultur og tradisjonar. Aktivitetane byr òg på moglegheiter for å 
utfordr e eigne grenser under trygge forhold. Vi set stor tryggleik og 
høg kvalitet som krav til all undervisning.

I	mange	av	aktivitetane	vil	UWC	elevar	saman	med	ein	vaksen	
perso n fungere som instruktørar og engelske brukas som 
undervisning s språk i desse aktivitetane.

Programmet vårt er veldig variert. Vi deler dagen inn i tre økter med 
eit formiddags-, eit ettermiddags- og eit kveldsprogram. Hovudvekta 
ligg på ulike friluftsaktivitetar, så som klatring, kajakkpadling, boge-
skyting, orientering, snorkling og kanopadling. Men også handverk, 
matlaging, drama, dans, musikk, samt bading i bassenget, ein 
utfluktsdag og ein felles avslutning er del av eit leirskoleopphald på 
skulen vår. For meir informasjon om aktivitetstilbodet, sjå nettsida 
www.leirskule.no

Leirskulen har ein kapasitet på inntil 70 elevar. Sesongen varer frå 
byrjinga av april til andre veka i juni og frå slutten av august til slutten 
av oktober. Eit leirskuleopphald varer vanlegvis i fire døgn, frå mån-
dag føremiddag til fredag føremiddag. Kortare opphald kan arrange-
rast etter avtale. Vi tilrettelegg undervisningsprogrammet vårt etter 
behov og det eignar seg for alle klassetrinn frå 6.-10. klasse.

For deg som har lyst til å delta på ein spanande leirskule i eit 
internasjona lt miljø
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Kringsjå leirskule

5850 Balestrand
Telefon: 576 91 303
Faks:  576 91 670
E-mail: kringsja@kringsja.no
www.kringsja.no 
Kontaktperson: Bjørn Skanke Sande

Generell beskrivelse av skolen:
Balestrand ligg midtvegs i Sognefjorden og leirskulen er plassert ved 
utløpet av den idylliske Esefjorden. Her er det ofte stilt sjølv om det 
blæs storm på kysten. Kringsjå leirskule har vore i drift sidan 1980. 
Dei siste åra har vi investert 4 mill. kroner i eit nytt marint fjordsenter, 
Sognefjord Akvarium. Vi har fått eit vinterisolert og moderne under-
visningsbygg med mykje utstyr. Dette gjer at vi kan gjennomføre 
opplegget sjølv om vêret er dårleg. Akvariet er under kontinuerleg 
oppbygging og elevane er med å fange fisk, dyr og planter til dei 
mange utstillingane.
 
Aktiviteter
Før opphaldet sender vi ut eit temahefte som elevane bør setje seg 
inn i. På leirskulen gjer vi praktiske studiar for å auke kunnskapen om 
det marine livet.Vi samlar inn alger i fjøra og ser på plankton i mikro-
skop. For å fange yngel og småfisk brukar vi trål i strandsona, på litt 
djupare vatn: ruser og garn. Djupvassfiskar som held til på 1000 
meter får vi på line. Vi har robåtar og kanoar, og Colin Archer skøyta 
‘Vindreken’ er base når vi er på fiske og tek turar på Sognefjorden.
Med fangsten lagar kvar klasse sitt eige økosystem i ein fiskekum ute 
på moloen. Notatane i arbeidsheftet kan gje grunnlag for etterarbeid 
på heimeskulen. Vi har eit variert undervisningsopplegg. Sjølv om det 
ikkje vert blink kvar gong, er det moro å prøve ein skikkeleg boge. 
Fjellklatring har vorte ein populær sport. Nær bergveggen vi nyttar til 
klatring har skogbruksetaten laga ein artig natursti som elevane 
bruka r. Kringsjå er hotell om sommaren – leirskule vår og haust.  
Alle soveromma har dusj/toalett, og vi har mange opphaldsrom.  
I	andre	høgda	finn	ein	matsal	med	utsikt	over	fjorden,	romsleg	peise-
stove,	tv-rom	og	nytt	tørke/vaskerom.	I	første	høgda	er	der	eit	stort	
aktivitetsrom med mange ulike spel og diskotek.

Eigarar: Solveig og Bjørn Skanke Sande
Kapasitet: 2-3 klassar

Sognefjord AKVARIUM

Stryn leirskule

Tonningsgate 4, Postboks 357, 6782 Stryn
Telefon: 578 74 756 
Mobil:  900 77 734 
E-mail: post@strynleirskule.no 
www.strynleirskule.no 
Kontaktperson:	Inger	Langvik

Generell beskrivelse av skolen:
Leirskulen held til i nye lokaler ved Vangen Aktivitetssenter 500 moh. 
omlag 20 km frå Stryn sentrum. Den er tilpassa funksjonshemma.
Kort veg til fjell og fjord. Leirskulen ligg i skogkanten opp mot snau-
fjellet og har alle ønskjelege biotopar i nærområdet. Unikt kulturland-
skap med fleire kulturminne, kvernhus, eldhus, smie, sagbruk, 
gardsbru k, husmannsplass, vetestove, tjærehjell, stølar og naust.
Terrenget er ideelt for turar og friluftsativitetar til alle årstider.
Handicapløyper og utfordrande skiterreng opp til 1300 moh. Allsidig 
skianlegg med tautrekk, lysløyper og hoppbakkar i ulike storleikar.
Vi skreddarsyr det pedagogiske opplegget ut fra dykkar ønskje.
 
Vår og haust
Spenningsaktivitetar: Fjellklatring, rappellering, linegliding, 
brevandrin g og kanopadling.
Kulturhistorie: Korn (tørking og maling), utvinning av tretjære, støls-
drift, samferdsle i gammal tid, varslingssystem for krig i eldre tider, 
livet på 1500-tallet, futemordaren.
Naturtema: Botanikk, natursti, geologi, landskapshistorie, 
bredannel se, ferskvannsfiske, ålefangst, hjortesafari.

Vinter
Skileik, skiatlom, langrenn, telemarksving, slalåm, hopp, fjellturar, 
snøholetur, isfiske, fjellvett, rappellering, linegliding. Leirskulen har ein 
del skiutstyr til gratis utlån.
 
Andre aktivitetar:
Villmarksleir, orientering, fjellsikring, førstehjelp, kunst og håndverk, 
folkemusikk og folkedans, ballspel og trampoline.

Kapasitet: 45 elevar
Driftssesong: Heile året
Klassestyrar får fritt opphald.
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Bjørnsund leirskole

Telefon: 476 05 620
E-mail: post@bjornsundleirskole.no
www.bjornsundleirskole.no

Generell beskrivelse av skolen:
Bjørnsund leirskole ligger på Nordre Bjørnsund, sør på Hustadvika, 
med storhavet som nærmeste nabo. Fiskeværet er nå avfolket,  
men bygningsmassen og tradisjonene er godt i hevd.

Undervisningen er rettet mot kystkultur, lokalhistorie og biologi, og 
foregår gjennom praktiske aktiviteter i et autentisk og ekte miljø. 
Nesten all undervisning foregår utendørs, hvor elevene selv utfører 
naturlige arbeidsoppgaver, og samarbeid er et nøkkelord. 

Av organiserte aktiviteter lærer elevene blant annet roing, havfiske, 
fjæreekskursjon, garn- og teinesetting, kikking på fugler og mye mer. 
også i fritiden har elevene tilgang på tradisjonelle robåter og mye 
utstyr, så de også da kan utforske miljøet på egen hånd. Leirskolen 
har et fast opplegg (se nettsidene), som blir tilpasset den enkelte 
ukes værforhold.

Eier: Fræna kommune
Driftssesong: mars – november
Varighet: mandag – fredag
Kapasitet: ca 80 elever

Gjermundnes leirskole

Gjermundnes videregående skole, 6392 Vikebukt
Telefon: 711 88 750 
Faks:  711 88 751
E-mail: gjermundnes@mrfylke.no
www.gjermundnes.vgs.no
Kontaktperson: Rektor

Generell beskrivelse av skolen:
Leirskolen er samlokalisert med den tradisjonsrike Gjermundnes 
videre gående skole og ligger ca en time fra Ålesund og Molde,  
2 timer fra Kristiansund og 3 timer fra otta. 

Leirskolen har fokus på:
•	 husdyra	våre
•	 traktor	og	verksted
•	 kulturlandskap
•	 hest	og	hestestell
•	 skogen	som	næring
•	 skogen	som	tiholdssted	for	planter	og	dyr
•	 friluftsliv	fra	fjære	til	fjell
•	 overnattingsturer	til	hytte
•	 fiske
•	 robåt
•	 ferskvannsøkologi
•	 naturfaglige	emner

På kveldstid er det muligheter for:
•	 fjordfiske	fra	færing
•	 klatrevegg
•	 fotball
•	 sandvolleyballbane
•	 godkjent	luftgeværbane
•	 kontakt	med	husdyr

Leirskolen kan skreddersy tema etter ønske fra klassen, og har et 
bredt spekter av kompetanse å øse av.
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Solhøgda leirskole

6622 Ålvundfjord 
Telefon: 716 98 113
Faks:  716 98 111
E-mail:solhogda@leirsted.no 
www.leirsted.no
Kontaktperson: Bestyrer

Generell beskrivelse av skolen:
Solhøgda ligger i Ålvundfjord, midtveis mellom oppdal og 
Kristiansund N. og 2 mil fra Sunndalsøra. Stedet ligger i en skog-
kledd fjellside ca. 100 m.o.h. ved inngangen til Trollheimen.  
Det er fin utsikt til sjøen som ligger 300 m fra. 
 
Emner og aktiviteter: 
•	 Båt-	og	sjøvett
•	 Fiske	med	snøre,	garn,	m.m.
•	 Dagstur	til	Innerdalen	(Norges	vakreste	dal).
•	 Fjellvett,	førstehjelp,	kart	og	kompass
•	 Ekskursjon	til	Aura	Kraftverk	og	Hydro	Aluminium	
•	 Gårdsbesøk	
•	 Misjonsorientering.	Værtjeneste
•	 Livet	i	fjæra.	Plante-	og	dyreliv
•	 Skogtur	til	Norges	største	gran
•	 Egen	BMX	sykkelbane,	7	m	høg	klatrevegg
•	 Fotballbane,	wirerutsjebane	m.m.
•	 Leirskolen	disponerer	egen	til	ekskursjoner
•	 	Vi	har	et	variert	tilbudfra	fjæra	til	fjellet	som	vi	opplever	at	elevene	

trives med. Vi gjør det vi kan for at elevene skal få et trygt og godt 
opphold. Det blir lagt stor vekt på trivelig fellesskap gjennom hele 
dagen; under måltider, på turer, aktiviteter osv. Vi arbeider med at 
vi skal være best på å ha det kjekt. 

Eier: Norsk Luthersk Misjonssamband
Pedagogisk ledelse: Lærer/instruktør
Driftssesong: Vår og høst
Varighet: Fra mandag til fredag, eller etter avtale
Kapasitet: 60 sengeplasser, 30-35 elever pr. gang
Påmelding: Solhøgda Leirskole, 6622 Ålvundfjord

Drageid leirskole

7748 Sætervika 
Telefon: 725 77 518 – Mobil: 906 21 515
Faks:  725 77 163
E-mail: drageid@online.no 
www.drageid.no 
Kontaktperson: Fam. Dørum 

Generell beskrivelse av skolen:
Ut mot storhavet, midt i et stort villmarksområde, men lunt og frodig, 
ligger Drageid – stedet for storslagne, miljøskapende aktiviteter og 
positiv personlig utfordring/utvikling! Her finnes mange naturlige 
grotte r. Vi har fiskerike ferskvatn og mye fugle- og dyreliv.Havørn, 
mange sjøfuglarter, oter, rein, nise, sel osv. Av og til kan vi også se 
større hvaler. Drageid og miljøet rundt er rikt på historiske funn. 
Eksempel på dette: Våren 1987 ble det funnet et 2000 år gammelt 
skjelett i dagen i en hule like ved Drageid. Fem minutters spasertur 
fra Drageid har vi steinalderhule. På Drageid er det stort sett bart 
hele året, og våren kommer tidlig.

Her kan du, etter nærere avtale, prøve aktiviteter i fantastisk natur.
Fjellklatring. Kajakk. Kano og robåter. Hule- og grotteturer, blant 
annet tur til ‘skjellethula’. Fiske, mest i sjø, men vi har også gode 
muligheter for ferskvannsfiske. Havsafari med større fartøy.
Sjøvettsopplæring med større fartøy. Historisk omvisning ev. stein-
alderliv. Studere livet i og ved sjøen. og mye mer...

Drageid har en idyllisk slette ned mot en fin sandstrand som egner seg 
ypperlig til forskjellige aktiviteter som fotball, volleyball, bålbrenning og 
grilling.Vi har flere flotte klatrevegger på plassen. Vi har også gammer 
og lavvo. Gjennom mange års erfaring og med internationalt samar-
beid, har vi utviklet både teambuildingskurs for voksne og en svært 
populær leirskole hvor positiv personlig utvikling og klasse/arbeidsmiljø 
står helt sentralt. Leirskolen har robåter, motorbåter, kano, kajakker 
o.s.v. Vi har fiskeutstyr, redningsvester, klatreutstyr m.m.
 
Eier: Fam. Dørum.
Pedagogisk ledelse:	Lærer	Ingolv	Dørum.
Driftssesong som leirskole: Etteravtale omtrent hele skoleåret.
Varighet: Vanligvis fra mandag til fredag.
Kapasitet: 80 sengeplasser.
Påmelding: Drageid leirskole
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Haugen Gård leirskole

7340 oppdal
Telefon: 724 23 469 – Mobil: 997 02 612
E-mail: post@haugengaard.no
www.haugengaard.no
Kontaktperson: Tove Husdal

Generell beskrivelse av skolen:
Leirskolen ligger ved inngangen til Trollheimen (ved Nerskogveien),  
9 km fra oppdal sentrum. Haugen Gård er en bondegård med fjøs og 
dyr. Den ligger i åpent jordbrukslandskap 720 moh., og har nærom-
råde med mange muligheter for fritidsaktiviteter. Leirskolen har vært i 
drift siden 1972. Haugen Gård er en ”liten” leirskole, noe som gjør at 
forholdene blir oversiktlige og trygge både for elever og voksne. Dette, 
i tillegg til et bevisst fokus på den enkelte elevs behov og forutset-
ninger, skaper et miljø der alle får muligheten til å ta initiativ, til å ta 
ansvar og til å utvikle sine sterke sider til fellesskapets beste. Natur-
omgivelsene og aktiv bruk av disse har også en beroligende og positiv 
effekt, særlig for barn med stort aktivitetsbehov. Vår pedagogiske 
målsetting er at leirskoleoppholdet gjennom aktivitetsbasert læring 
skal gi elevene kunnskap om og forståelse av naturen som omgir oss.

Emner som gjennomgåes på leirskolen
•		Planlegging	og	gjennomføring	av	dagstur	og	overnattingstur
•		Vær	og	vind	i	fjellet,	valg	av	riktig	utstyr
•		Kart	og	kompass,	GPS
•		Leiretablering,	matlaging	ute
•		Dyre-	og	planteliv	i	fjellet
•		Førstehjelp,	kameratredning		
•		Kanopadling
•		Ørretfiske	sommer	og	vinter
•		Skileik	og	skiinstruksjon
•		Skredlære	og	søk	med	tradisjonelle	og	moderne	hjelpemidler

I	tillegg	har	vi	en	del	frivillige	tilleggsaktiviteter,	bl.a.	moskussafari	og	
en dag i alpinanlegget.

Eiere: Tove Husdal og Svein Asphaug Dørum
Pedagogisk ledelse: Tore Krogen
Driftssesong: Hele skoleåret (unntatt nov./des.)
Varighet: Vanligvis mandag-fredag
Kapasitet: 40 senger
En leder pr. 15 elever gratis

Frøya Havleirskole - Sula

Frøya Havleirskole AS
Føllingen
Postboks 34 
7280 Sula 
Telefon: 405 52 484 
E-mail: post@froyahavleirskole.no 
froyahavleirskole.no

Sula – ytterst i vest der hav og himmel møtes
På Frøya Havleirskole er klasserommet i båten, fjæra, kajakken,  
berg og knauser, lune viker og stormfulle høyder.

opplegget ved leirskolen har  til hensikt å skape undring hos elevene, 
og de skal lære ved å gjøre, og ved å bruke sansene; se, lukte føle, 
lytte og smake.

oppholdet skal  pirre elevenes nysgjerrighet og utforskertrang, og vi 
legger vekt på at de er aktive og får mange opplevelser.

Velkommen til Frøya Havleirskole!

Følg lenkene for mer informasjon
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Hitra leirskole

Skårøya 
7243 Kvenvær 
Telefon: 958 34 980
E-mail: post@hitraleirskole.no
www.hitraleirskole.no 
Facebook: www.facebook.com/hitraleirskole
Kontaktperson: Johannes Fjeldvær

Generell beskrivelse av skolen:
Hitra leirskole ligger lengst sør-vest i Hitra kommune og i  
Sør-Trøndelag fylke.

Skårøya er ei av øyene i Kvenværet, tidligere et aktivt kystsamfunn.
3 timer fra Trondheim med buss/båt.

Det meste av tida er vi ute under åpen himmel, opplever både sol-
skinn	og	regn,	storm	og	stille.	Inntrykkene	er	mange	og	sterke	i	løpet	
av en leirskoleuke. 

Hitra leirskole er en skole i kystkultur med under-
visningsemner som:
Fiske med stang/håndsnøre, garn, ruse og line, roing, padling, båt-
kunnskap, kart, navigering, sikkerhet på sjø, livet i fjæra, sjøen og 
ved kysten, bading, krabbefiske, akvarium og mye mye mer.

Det legges stor vekt på naturopplevelsene og på den sosiale delen.

Natur: Skjærgård og holmer, bilfri øy, storhav og laguner, villsau, 
masse havørn og annet fugleliv. Yrende liv i sjøen med makrell, sei, 
torsk, lyr, kveite, krabbe ++

Gode opplevelser – varige minner

Leirskolen drives av Johannes Fjeldvær
Driftssesong, Vår: Mars – juni
Høst: August – oktober.
Varighet: Mandag – fredag.
Kapasitet: 60 elever og 10 voksne

Storwartz leirskole

Bergmanngt 19 
7374 Røros
Telefon: 724 19 855
E-mail: henry.rugelbak@roros.kommune.no 
www.storwartzleirskole.no 
Kontaktperson: Røros oppvekstkontor
 
Generell beskrivelse av skolen:
Storwartz	leirskole	ligger	på	Rørosvidda.	I	dette	området	har	 
Røros Kopperverk drevet gruvdrift i over 300 år. Undervisningen  
foregår sommer og vinter i et variert miljø; fra snaufjell rundt  
leirskolen, via fjellbjørkeskog til grov furuskog med små tjern  
og stilleflytende elv.
 
Vi drar bl.a. på spennende overnatting til en fraflyttet fjellgård.  
Vi fisker, padler og vandrer med fakler i gamle gruvganger fra 
1600-tallet. Vi besøker Norges eneste innlandsørken – og vi går 
gatelangs i Røros Bergstad, som står på UNESCo’s liste over  
verneverdige steder.
 
Vil du vite mer? 
Ring 724 19 855 og få tilsendt brosjyrer.

Eier: Røros kommune
Ped. ansvarlig: Henry Rugelbak
Hovedutvalget for undervisning
Kapasitet: 2 klasser / grupper
To ledere gratis
Driftsesong:
Vinter: Februar, mars, april
Barmark: august, september/oktober, mai/juni

Kunnskap gjennom
o p p l e v e l s e r
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Snåsa Nasjonalparkleirskole

7760 Snåsa
Telefon: 920 52234 / 928 58565
Faks:  712 68 100
E-mail: post@snasaleirskole.no 
www.snasaleirskole.no
Kontaktperson: Anne Karen Holstad

Generell beskrivelse av skolen:
Snåsa Nasjonalparkleirskole ligger i idylliske omgivelser i hovedinn falls-
porten til Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark 450 m.o.h. Leirskolen  
har	hovedbase	på	nye	Ismenningen	Fjellstuggu	ca.	4	mil	fra	Snåsa	sen-
trum. Hovedbasen stod ferdig i juni 2009 og har rom og fasiliteter av 
høy standard. Leirskolens visjon er å gi elevene unike og lærerike opp-
levelser i møtet mellom mennesker og natur og mennes ker i mellom.

Emner vår/ høst
•	 	Opplæring	i	navigering	og	stjerneorientering	med	utgangspunkt	i	

den spennende krigshistorien fra området
•	 Lagbygging	med	fokus	på	samhandling	og	kommunikasjon
•	 Padletur	med	opplæring	i	padleteknikk	og	sikkerhet	i	kano
•	 Fjelltur	til	minnesmerke	og	flyvrak	fra	2.	verdenskrig
•	 	Naturen	som	spisskammer	–	elevene	får	være	med	å	høste	fra	

naturen og tilberede egne råvarer gjennom matlaging ute

Emner vinter
•	 Hundekjøring	og	hundestell
•	 	Overlevelse	på	naturens	vilkår	–	fokus	på	bekledning,	overlevelses-

teknikker og sikker ferdsel i fjellet
•	 	Skredlære	og	snøhulegraving/iglobygging,	mulighet	for	overnatting
•	 Isfiske	og	rypesnarer
•	 Skitur	med	vinterleiker

Fritidsaktiviteter
Vår/høst: Kano- og kajakkpadling, taubane, kajakkdropp, pil- og 
bueskyting, fiske med stang fra land eller båt, bading m/stupetårn  
og badstue.
Vinter: Bob-bane, utekino, etablert snøballbane, isbowling, skileik, 
badstue og snøbading, isfiske.

Varighet: mandag – fredag eller etter avtale 
Kapasitet: 3 klasser (70 elever) vår – høst. 2 klasser (50 elever) vinter 
Påmelding: www.snasaleirskole.no

Søvassli leirskole 

7203 Vinjeøra 
Telefon: 724 89 010
Faks: 724 85 474
E-mail: soevass@online.no 
www.sovassli.no 
Kontaktperson: Daglig leder 

Generell beskrivelse av skolen
Beliggenhet: Søvassli ligger ved riksvei 39 på Søvasskjølen mellom 
orkdal og Kyrksæterøra, ca. en times kjøring fra Trondheim.
Stedet ligger ca 360 moh. i en slak bjørkeli som skråner ned mot 
Søvatnet. Snaufjellet ligger tre kvarters marsj fra leirskolen.

Faste emner:
Ferdsel i fjellet, fjellsikring, kart og kompass, dyr og planter i fjellet, 
førstehjelp, værobservasjon og misjon.
 
Emner vår og høst:
Livet i ferskvann, kanopadling/kanoekspedisjon, rapellering/klatring, 
ferskvannsfiske, overnatting i lavvo, samhandlingsløype.
 
Emner vinter:
Riktig bruk av skiutstyr, fjellvett, skredlære, snøhule, isfiske, skileik, 
på ski i vinterfjellet, spor i snø.
 
Målsetting:
Å utvikle positive holdninger til fjellet, skog og mark, plante og dyreliv, 
slik at elevene blir glade i naturen, vil bruke den og verne om den.
Vi legger vekt på et godt og trygt totalopphold ved å skape et trivelig 
fellesskap under måltider, i undervisning og i fritid.

Personale: Leirskolelærer, bestyrer/vaktmester, husmor, m.fl.
Driftsesong: Hele året.
Varighet: Mandag-fredag. 
Grupper med lang reise kan komme søndag.
Kapasitet: 88 sengeplasser, i internat med toalett og dusj på alle rom.
Tilrettelagt for funksjonshemmede.
Ta kontakt, så kommer vi på besøk.  
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Borg Vikingeleirskole

Høvdingveien 52 
8360 Bøstad 
Telefon: 760 56 750
Faks:  760 56 751
Mobil:  915 75 297 
E-mail: post@vikingleirskole.no
www.vikingleirskole.no 
Kontaktperson:	Inge	Elvebakk

Generell beskrivelse av skolen:
Borg vikingleirskole ligger på Vestvågøy midt i naturskjønne Lofoten. 
Leirskolen drives i samarbeid mellom Bøstad skole og Vikingmuseet 
“Lofotr” på Borg. Elevene kan oppleve vikingliv, arkeologi, sjømann-
skap og kystkultur i løpet av en svært begivenhetsrik uke. 

Faste aktiviteter: 
Rotur med vikingskipet “Lofotr”, ridning på hest, overnatting i viking-
huset på ekte vikingvis, overnatting i lavvo, kanopadling, seiling 
Nordlandsbåt, fjelltur til Veten (vi ser på vikingenes varslingssystem 
vardetenning), kunst – og håndtverksarbeid, vikingeleker, bueskyting, 
arkeologi, omvisning på vikingmuseet, fjøsstell, ferskvannsfiske, rolle-
spill og daglige gjøremål i forbindelse med dugurd og middag. 

Vi har nå skaffet oss eget hus for både bespisning og overnatting, 
samt at der også er rom for fritidsaktiviteter.
 
Vi vil etter avtale kunne ta ekskursjoner til andre deler av Lofoten 
(fiske vær, akvariet, tørrfiskmuseum, m.fl.). Her er mange muligheter! 

Driftsforhold
Kapasitet: 50 elever. 
Sesong: Leirskolen er i drift utenom turistsesongen på  
Lofotr: April-juni og august-november; tilsammen ca 20 driftsuker
Varighet: Søndag til torsdag eller mandag til fredag
Eier: Vestvågøy kommune 
Påmelding: Til leirskolens adresse
Rektor:	Inge	Elvebakk

Knutmarka leirskole

8300 Svolvær 
Telefon: 760 72 164
E-mail: post@lofoten-feriesenter.no
www.knutmarka.no
Kontaktperson: AS Lofoten Feriesenter

Generell beskrivelse av skolen:
Knutmarka leirskole
ble etablert i 1975 og ligger ca. 3 km fra Svolvær sentrum i et 
populæ rt friluftsområde. Beliggenheten gir unike muligheter til 
utfordring er og opplevelser av natur, kultur, hav og fjell.
I	nærheten	av	leirskoleområdet	ligger	alpinbakke,	fotballbane	 
og turstie r til fjellene. 

Anlegget: Er 14 hytter, storstue/hovedhus på 120 kvm, båtnaust, 
klatrevegg og en padledam.
Varighet: Leirskoleoppholdet er basert på fem dagers opphold, 
sønda g – fredag. Leirskolen har kapasitet til ca. 85 elever, som 
fordele s på hytter i ulike størrelser fra 4 til 10 personer.
Målsetning: Som vertskap/faglig ansvarlig for leirskoledriften, er det 
vår oppgave å gi elevene gode opplevelser. Vi skal legge forholdene 
til rette slik at elevene kan bo, arbeide og utnytte fritiden sammen i et 
nytt og spennende miljø.
Arbeide med emner som tradisjonell skole ikke underviser i og 
tilrette legge for aktiviteter i et trygt miljø med erfarne og kompetente 
lærere/instruktører. Vi vektlegger samarbeid, glede og utfordringer 
som gir varige minner.
Vi søker å tilby våre brukere et faglig forsvarlig og variert program 
hvor vi legger vekt på at alle kan delta.

Aktiviteter:
•	 Kulturkveld	med	musikalsk	reise	gjennom	Lofotens	historie
•	 Spennende	grottetur	i	verdens	eldste	fjell
•	 Klatring,	rappellering,	taubaner,	taustiger,	aktivitetsløype,	m.m.
•	 Garnfiske	på	Lofothavet
•	 Kano,	trøbåt,	luftgevær	og	pil	og	bue
•	 Unik	fjelltur	avsluttes	m/	bading	i	Svolværvannet	eller	i	basseng

Pedagogisk ledelse: 
Vågan kommune har ansvaret for leirskolens lærere.
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Sjunkhatten leirskole

Postboks 110
8058 Tverlandet
Kontaktperson:
Bestyrer:  755 32 257
Rektor:  755 61 121
E-mail: post@nordlandsnatur.no
www.sjunkhattenleirskole.no

Generell beskrivelse av skolen:
Leirskolen ligger i Vatnlia ligger ved Vatnvatnet, knappe 1,5 km fra 
Sjunkhatten nasjonalpark, og 22 km øst for Bodø by. Naturområdet 
er nydelig og variert, med høye fjell, elver, vatn, myrer og skog.

EMNER HØST/VÅR
Kanopadling, fotografering, lavvu-/gapahauk-overnatting, lage 
tauban e, friluftsliv, båltenning, fangst av fisk, matlaging utendørs, 
ferskvannsøkologi, førstehjelp, fjellklatring, kart og kompass, miljø-
lære, tindebestigning, besøk i Prekestolen (Hopsgruvene – nedlagte 
gruver), spiselige urter, matsopp, trær og busker, bær og lyng, 
værobserva sjoner, bueskyting.
 
EMNER VINTER
Fjellvett, skredlære, smøring og stell av ski, snøhulegraving, forfrys-
ning/førstehjelp, bekledning, fotografering, vinterbiologi, isfiske, kiting 
(skiseiling og kjøring av store dragevinger), værobservasjon, bål-
tenning, kart og kompass, skiinstruksjon, skileik, bruk av truger.

Vertskap: Det Norske Misjonsselskap
Pedagogisk ledelse: Rektor og lærere tilsatt i Bodø kommune
Driftssesong: Skoleåret
Varighet 5-dagers-opplegg: Mandag-fredag
Varighet 4-dagers-opplegg: Tirsdag-fredag (evt. mandag-torsdag)
Kapasitet: 60 elever pr. uke

Øksnes leirskole

8428 Tunstad 
Telefon: 761 32 760
Mobil:  992 25 113 
E-mail: ol@iaksess.no 
www.oksnesleirsted.no 
Kontaktperson: Vidar Carlsen

Generell beskrivelse av skolen:
Øksnes leirskole drives av Stiftelsen Øksnes leirsted. Leirskolen ligger 
på Skogsøya i Vesterålen. Stedet heter Øksnes, og er det gamle 
kommunesenteret i Øksnes. Øya er full av kultur og naturskatter, og 
er en av vesterålens perler. Det er god hurtigbåtforbindelse til Myre. 
Selve leirstedet er en over hundre år gammel prestebolig som er 
restaurert og godt vedlikeholdt. Vi har også en gammel skole som er 
nylig oppusset (2004).
 
Undervisningsopplegg
Hovedmålsettingen er at elevene skal få positive opplevelser i naturen 
som er med på å utvide deres grenser både fysisk og sosialt.  
Vi vektlegger aktiviteter som er spennende og utfordrende. Klatring, 
rappellering, kanopadling, seiling med nordlandsbåt og utfordrende 
hinderløyper er blant aktivitetene som er svært populære. Bueskyting, 
kano/kajakk-padling, klatrejungel.
Vi har også aktiviteter som utforsker naturen som fjæreekskursjon, 
plantelære, fiske i sjø og i ferskvann og fjelltur i det fantastiske 
fjelland skapet som er her. Den store kulturskatten vi har på øya helt 
fra steinalderen blir brukt for å vise den kulturelle utviklingen som har 
skjedd både her og ellers i den nordnorske landsdelen. 
 
Nordisk samarbeid 
Vi har hatt mange klasser fra både Danmark, Sverige og Finland som 
har vært her og møtt norske klasser. Dette er svært vellykkete leir-
skoleuker der elevene i tillegg til et ordinært leirskoleopplegg får møte 
klasser fra andre land, få nye kulturelle impulser og bryte språklige 
barrierer. 

Varighet: 5 dager (mandag – fredag. Ankomst søndag kveld)
Kapasitet: 60 elever
Eier: Stiftelsen Øksnes leirsted
Pedagogisk ledelse: Administrerende lærer ansatt av  
Øksnes kommune
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Grøtavær leirskole

9423 Grøtavær
Telefon: 770 60 570
Faks:  770 65 699
E-mail: leirskolen@harstad.kommune.no
www.grotavaer.no/leirskole 
Kontaktperson: Avdelingsleder

Generell beskrivelse av skolen:
Leirskolen ligger i det tradisjonsrike og naturskjønne fiskeværet 
Grøtavær, i Harstad kommune. Leirskolens hovedbygning ligger  
ca. 200 m fra havet. Leirskolen disponerer et nedlagt fiskebruk, 
bedehuset i bygda og en 50 fot stor båt. Leirskolen har plass til  
80 elever fordelt på 14 rom i hovedbygningen. Bygningen er  
tilpasset rullestolbrukere. Dusj og toalett på hvert rom.

Leirskoleopplegget er lagt opp med fokus på nordnorsk kystkultur  
og tradisjonelt friluftsliv.

EMNER:
•	 Fiske	med	forskjellige	redskaper
•	 Sløying	og	tilbereding	av	fisk
•	 Stell	av	fiskeredskaper
•	 Sjøvett
•	 Stell	av	båter	

Friluftsaktiviteter
opplegg i utmark og fjell: Natursti, kart og kompass, fjellturer, teltturer.
Dagsturer: Bumarka, Dalsdalen, Hatten, båttur rundt Grytøya

Villmarkstrening i små grupper: Målet med dette opplegget er:
•	 lære	å	ta	ansvar	for	og	hensyn	til	hverandre	i	gruppen
•	 lære	om	bruk	av	åpen	ild	i	naturen
•	 lære	å	tenne	bål	(ulike	typer)
•	 lære	å	ta	ansvar	for	fordeling	av	arbeidsoppgaver
•	 lære	å	ta	ansvar	for	utdelt	matrasjon
Dette opplegget foregår på Burøya!

Eier: Grøtavær Brygge A/S
Sesong: ca 10 uker høst og 10 uker vår
Opphold: Mandag-fredag

Haraldvollen leirskole

9325 Bardufoss
Telefon: 778 34 100
Faks: 778 34 101
E-mail: haraldvollen@dcpost.no
www.haraldvollen.no
Kontaktperson: Daglig leder

Generell beskrivelse av skolen:
HARALDVoLLEN – også en leirskole

Målsetting
Et leirskoleopphold skal gi elevene gode naturopplevelser som kan gi 
økt interesse og glede ved det å ferdes i naturen. Et opphold på leir-
skole gir også fin trening i sosial tilpasning ved at elevene bor 
sammen.

Haraldvollen ligger i Troms 5 km nord for Bardufoss lufthavn 4 mil øst 
for Finnsnes hurtigbåtanløp Bussforbindelse med Harstad, Narvik, 
Finnsnes og Tromsø flere ganger daglig.

Aktivitetstilbud/ avhengig av årstid/ værforhold)
Taubane, klatretre, fjelltur, kanopadling, orientering, temastund med 
lokalhistorie, bueskyting, luftgeværskyting. Skiaktiviteter, slalåm og 
snowboard ved Målselv Fjellandsby. Ridning ved Nord-Norsk 
Hestesenter og svømming ved Polarbadet. Den berømte lakseelva 
Målselva renner forbi leirskolen, og noen kilometer unna er Norges 
nasjonalfoss, Målselvfossen. Ta med fiskeutstyr i sesongen  
(15 juni-15 sept).

Skolens nærområde tilbyr fine tur- og aktivitetsmuligheter Leirskolen 
har aktivitetspark for fot-, volley- og basket-ball, pil-og-bue-arena 
samt en lavvo som rommer 40 personer. Aktivitetsrom for bord-
tennis, biljard og luftgeværskyting.

Ansvar
Leirskolens lærere har ansvaret for det pedagogiske opplegget,  
og er også tilstede til klokken 20.00. Medfølgende lærer hjelper  
til og assisterer.

Driftssesong: Mars-juni / aug. -okt.   

HARALDVoLLEN  
- også en leirskole
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Stabbursdalen leirskole

Postboks 332 
9711 LAKSELV 
Telefon: 909 16 485
E-mail: gjermund@stabbursdalen.com 
www.stabbursdalen.com 
Kontaktperson: Gjermund Thomassen 

Generell beskrivelse av skolen:
Stabbursdalen Leirskole i Finnmark er en veletablert leirskole 
beliggen de i naturskjønne omgivelser i Stabbursdalen i Porsanger 
kommune. 

Pr. i dag har leirskolen tilbud om et variert barmarksprogram, som 
strekker seg fra slutten av mai til midten av juni og fra midten av 
august til begynnelsen av oktober, der elevene møter oppgaver og 
aktiviteter som både er interessante og utfordrende. 

Noen av aktivitetene vi tilbyr er: 
•	 Rafting	i	Stabburselva
•	 Kanopadling
•	 Villmarksleir,	osv.	
 
Vinterprogrammet
Vinterprogrammet vårt tilbyr isfiske, reinkappkjøring, besøk på 
sametin get, osv. Sjekk mer på våre internettsider.
 
Leirskolen har en kapasitet på 50 elever og innkvarteres  
i 3- og 4 mannshytter 

Sappen leirskole

Reisadalen 2912
9151 Storslett
Telefon: 777 65 501
Faks:  777 65 533
Mobil: 920 33 091 / 920 33 893
E-mail: sappenleirskole@gmail.com
www.sappenleirskole.no

Generell beskrivelse av skolen:
Leirskolen ligger i Nordreisadalen ca. 3 mil fra kysten.
 
Undervisningsemner: Kanopadling, fjellutstyr, fjellklatring, kart og 
kompass, natursti, flora og fauna, ferskvannsøkologi. Skiinstruksjon, 
skredlære, hundekjøring. overnattingsturer etter avtale. Kanopadling 
både på vann og på Reisaelva. Gode forhold for funksjonshemmede 
elever. Vi tar også imot kurs, grupper, overnattinger.

Eier: Sappen Eiendom A/S
Pedagogisk ledelse: Lærer ansatt av kommunen.
Driftssesong: Hele året. opplegg for vår/høst, vinter, mørketid.
Varighet: Mandag–fredag. Langveisfarende kan komme søndag kveld. 
Kapasitet: 60 senger.

MØRKETIDSLEIRSKOLE – 70° NoRD 
NYTT	OG	SPENNENDE	TILBUD	I	NORD	som	baseres	på	ute-	og	 
inneaktiviteter hvor det spesielle ved mørketidens muligheter til læring og 
lek lanseres. Eks. hundespann, lavvo med bål og servering, hvordan ville 
dyr overlever i nærmest totalt mørke, dyrespor, snøhule, livredning,  
skigåing	(30	par	ski	og	sko	til	utlån).	Inneaktivitetene	skal	gi	innføring	i	
Nordkalottens historie og treetniske kultur gjennom legender, eventyr, 
skrømt i folketradisjonen (norsk, samisk, finsk), sang og musikk, mat-, 
pynte- og leketradisjoner, bl.a. juleskikker. Elevene aktiviseres. 
Mørketidsnaturen med nordlys, måneskinn og stjernehimmel, men også 
kulde, storm og snø blir rammen om undervisningen og nostalgisk-
preget lek i skinnet fra stearinlys og parafinlamper. Mørketidstilbudet 
gjelder for hele november, to uker i desember og tre uker i januar. Dette 
er et enestående tilbud for skoler fra hele Norge, Finland, Danmark og 
Sverige og har Foreningen Nordens støtte.

Nordreisa har daglige fly- og bussforbindelser, kort avstand til  
hurtigruten, og transportselskaper som gir gunstige priser.
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KURSSTED:	 BJØRNSUND	LEIRSKOLE	

  Tidligere fiskevær, idyllisk beliggende på en liten øygruppe utenfor Molde.

TIDSPUNKT: SØNDAG 02.11. – ToRSDAG 06.11.2014 (UKE 45)

MÅLGRUPPE: Leirskolelærere, leirskoledrivere og øvrig personale.  

  Andre interesserte lærere og foreldre.

KURSET TAR OPP AKTUELLE LEIRSKOLEEMNER. 

DET BLIR LEIRSKOLEAKTIVITETER PÅ ELEV-VIS.

•	 LOKALHISTORIE

•	 FISKE	MED	ULIKE	REDSKAPER	(HAVFISKE,	FISKE	MED	GARN	OG	TEINER)

•	 FISKESORTER	OG	FISKEANATOMI

•	 LIVET	I	FJÆRA.	FJÆREEKSKURSJON	MED	INNHENTING	AV	ALGER,	DYR	OG	FISK

•	 EGEN	TEMAØKT	FOR	KJØKKENPERSONALE

•	 KRIGSHISTORIE	MED	BESØK	PÅ	ERGAN	KYSTMILJØSENTER

•	 TUR	PÅ	NASJONAL	TURISTVEI	«ATLANTERHAVSVEIEN»

•	 PRAKTISK	FØRSTEHJELP

•	 SIKKERHET	PÅ	LEIRSKOLE	(Brann,	internkontroll,	ROS	analyse)

•	 REDNINGSSELSKAPET:	DEMONSTRASJON	AV	BÅT	OG	REDNING

•	 BRUK	AV	LOKALE	FORTELLINGER	I	UNDERVISNINGEN.	HISTORIER	OG	ANEKDOTER

•	 UTVEKSLING	AV	ERFARINGER	-	LEIRSKOLE	SOM	PEDAGOGISK	METODE	OG	LEIRSKOLEDRIFT

Alle emner er tenkt rettet mot praktisk bruk i skole/leirskole.

PÅMELDING:  Navn og arbeidssted sendes innen 1. oktober på e-post til (bindende påmelding): 

  trond.setlo@leirskole.no – kopi til: post@bjornsundleirskole.no 

KURSAVGIFT: Kr 3900,- innbetales innen 14. oktober til kontonr.:  2480.09.77807

	 	 Inkluderer	alle	utgifter	for	full	pensjon,	båt	t/r	Bjørnsund,	utflukter	og	ekskursjoner.	

  (Reiseutgifter t/r Harøysund utenfor Molde kommer i tillegg.) 

Detaljert program og utfyllende informasjon vil bli  

lagt ut på Bjørnsund leirskoles nettsider:  

www.bjornsundleirskole.no 

Norsk Leirskoleforening inviterer til:

NASJONALT LEIRSKOLEKURS
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Politisk er det enighet om betydningen av leir skole og 
at alle bør få oppleve leirskole minst en gang i løpet 
av grunnskolen. Det er også enighet om at leirskole 
bør foregå i andre omgivelser enn hva elevene er vant 
med til daglig, at leirskole skal være en del av grunn-
skolen og at oppholdet bør vare en uke (minst 3 
overnattinger). Kostnaden til undervisningen på leir-
skole blir dekket gjennom øremerket statlig tilskudd. 
Kostnader til elevenes reise og opphold støttes gjennom 
årlig statlig leirskoletilskudd i rammeoverføringen til 
alle landets kommuner.
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Nordisk sommerseminar

Finland ønsker velkommen til Nordisk Leirskoleråds seminar 
den 27.–31. juli 2015 i syd-øst Finland på ungdomssenteret Anjala. 

Program vil bli annonsert på leirskole.no

Max-pris på 400,- €

Åpent for alle med interesse for leirskole/uteskole. 

Påmelding på mail til trond.setlo@leirskole.no

Anbefalte leirskoler
– Det som skiller leirskolene i denne katalogen fra andre tilbud, er at Norsk Leirskoleforening har 
befart,	veiledet	og	anbefalt	dem.	I	anbefalingen	er	det	lagt	vekt	på	det	pedagogiske	innhold,	
sikkerhet og miljø, samt at skolemyndighetene i vertskommunene har påtatt seg ansvar for å 
være arbeidsgiver for leirskolelærer og for å føre tilsyn med det pedagogiske opplegget.
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LEDER:

Trond Setlo
Bentserødveien 45
3234 Sandefjord
Mobiltelefon 90 15 66 36
trond.setlo@leirskole.no 

NESTLEDER:

Elisabeth Mellbye
Vaset
2960 Røn
Mobiltelefon 90 52 21 55
elisabeth@brennabu.no

STyREMEDLEMMER: 

Erling Hustad
Stølsvegen 14
6440 Elnesvågen
Mobiltelefon 47 60 56 20
erling@hustad.info

Jan Rob
Robsveien 27
4480 Kvinesdal
Mobiltelefon 97 14 00 20
jan@knabenleirskole.no

Aslak Thorsen
Gml Kragerøvei 58
3770 Kragerø
Mobiltelefon 97 68 86 87
aslak.thorsen@kebas.no
 
Martin Berg
Skrubbågveien 10A
9404 Harstad
Mobiltelefon 41 33 35 00
martin.berg@harstad.kommune.no

Liv Berit Romtveit
Haukelivegen 7082
3895 Edland
Mobiltelefon 99 62 71 33
livbromtveit@gmail.com

VARA:

Helga Jørgensen Rudaa
Tomasjordveien 172
9024 Tomasjord
Mobiltelefon 91 66 74 24
helgjrud@gmail.com 

Jan Erik Kristensen
4230 Sand
Mobiltelefon 98 06 92 01
jan.erik.kristensen@suldal.kommune.no

ADRESSER OG TILLITSVALGTE 
Norsk Leirskoleforening
Bentserødveien 45 
3234 Sandefjord 
Mobiltelefon 90 15 66 36  
trond.setlo@leirskole.no 

Landsstyret i Norsk leirskoleforening 2013–2015

Mer informasjon om leirskole finnes på våre hjemmesider www.leirskole.no 
Sidene viser en oversikt over samtlige anbefalte leirskoler og har ”lenker” til  
leirskolenes egne hjemmesider. Du finner også nyheter og fakta om leirskoledrift, 
råd ved leirskolekutt og opplysning om leirskoleopplæringens forankring til lære-
planen og opplæringsloven. Hvis du har behov for kontakt med foreningen, vil vi 
be om at du primært bruker mail eller brev. Sms er også ok, så ringer vi deg opp 
igjen eller avtaler tid. Du finner oss også på Facebook og Twitter.

1.  Skolen formidler forespørsel til leirskolen om  
leirskoleopphold.

2. Leirskolen gir tilbakemelding til skolen om:
 a) generell informasjon om leirskolen
 b) tidspunkt for mulig opphold
 c) bestillingsbetingelser (NLF’s)
 d) påmeldingsskjema
 e) refusjonsgaranti

3.  Skolen sender bestilling på leirskoleopphold vedlagt 
refusjonsgaranti undertegnet av etatsansvarlig.

4.  Leirskolen sender en bestillingsbekreftelse til skolen 
med kopi til hjemmekommunens etatsansvarlig. 

5.   Seinest året før leirskoleoppholdet finner sted, inn krever 
leirskolen et depositum på 10 % av oppholdsutgiftene. 
Ved evnt. seinere bestilling betales depositum umiddel-
bart etter at bestillingen er bekreftet.

6.   Restbeløpet innbetales før leirskoleoppholdet finner 
sted, eller evnt. rett i etterkant.

7.   Leirskoleoppholdet finner sted og regning blir sendt 
fra leirskolen, dersom oppgjør ikke har funnet sted.

8.  Leirskolen sender bekreftelse på at oppholdet har 
funnet sted, vedlagt kopi av refusjonsgaranti for  
den enkelte klasse sendes til etatsansvarlig i  
vertskommunen.

9.  Etatsansvarlig i vertskommunene sender refusjonskrav 
til skolestyret i elevenes hjemmekommune.

10.  Etatsansvarlig i hjemmekommunen refunderer kravet  
i samsvar med gjeldende forskrifter og refusjons garanti, 
og innkrever tilsvarende refusjon for førstegangs-
opphold fra Fylkesmannen.

Det er vanlig at leirskolene krever et depositum på min. 10 % ved 
bestilling. Norsk Leirskoleforening har stor forståelse for dette,  
i og med at leirskole må bestilles flere år før oppholdet.  

Dette er imidlertid et forhold mellom den enkelte bestiller  
og den enkelte leirskole. For mer informasjon bør du derfor  
ta kontakt med leirskolen.

Framgangsmåte ved bestilling av Leirskoleopphold

Depositum ved bestilling
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Bli personlig medlem i 

Norsk Leirskoleforening

•	 Støtt	arbeidet	med	å	videreutvikle		
 leirskole som læringsarena i    
 grunnskolen.

•	 Støtt	arbeidet	med	å	sikre	alle		 	
 elever rett til ett leirskoleopphold.

•	 Få	råd	og	hjelp	ved	leirskolekutt.

•	 Få	møte	og	stemmerett	på	 
 landsmøtet.

Meld deg inn via leirskole.no eller 
på mail til trond.setlo@leirskole.no
Medlemsavgift for 2014 er kr. 300,- 
(Kr. 350,- fra 2015) 

NLF er en pedagogisk interesseorganisasjon som på fritt grunnlag 
samarbeider med aktuelle myndigheter og andre organisasjoner.



ØSTFOLD
Solbukta leirskole

AKERSHUS
Haraldvangen leirskole

HEDMARK
Bjøntegaard leirskole
Mesnali leirskole

OPPLAND
Brennabu leirskole
Den norske fjellskolen
Dombås fjellskole
Gudbrandsdal leirskole
Jotunfjell leirskole
Skjåk Fjelleirskule
Varden fjellskole
Vassfaret leirskole

BUSKERUD
EKT Langedrag leirskole
Fagerli leirskole

VESTFOLD
Knattholmen leirskole
Kruge leirskole
Solåsen leirskole
Østre Bolærne leirskole
Aarholt-tunet leirskole

TELEMARK
Fjelltun leirskole
Jønnbu leirskule
Klokkerholmen leirskole
Kragerø maritime leirskole

AUST-AGDER
Evjetun leirskole
Fevik maritime leirskole
Hovden fjellskule

VEST-AGDER
Bringsvær leirskole
Knaben leirskole
Skottevik maritime leirskole

ROGALAND
Gullingen leirskule
Røvær leirskole

HORDALAND
Dyrkolbotn leirskule
Hardangertun leirskule
Hardanger maritime leirskule
Hålandsdalen leirskole
Skjergardsheimen leirskule
Voss leirskule

SOGN OG FJORDANE
UWC Leirskule
Kringsjå leirskule
Stryn leirskule

MØRE OG ROMSDAL
Bjørnsund leirskole
Gjermundnes leirskole
Solhøgda leirskole

SØR-TRØNDELAG
Drageid leirskole
Frøya havleirskole
Haugen gård leirskole
Hitra leirskole
Søvassli leirskole
Storwartz leirskole

NORD-TRØNDELAG
Snåsa Naturparkleirskole

NORDLAND
Borg vikingleirskole
Knutmarka leirskole
Øksnes leirskole
Sjunkhatten leirskole

TROMS
Grøtavær leirskole
Haraldvollen leirskole
Sappen leirskole

FINNMARK
Stabbursdalen leirskole

NORSK LEIRSKOLE FORENING ANBEFALER
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Returadresse: Norsk Leirskoleforening, Bentserødveien 45, 3234 Sandefjord
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Vurdert og godkjent etter Norsk Leirskoleforenings

krav til pedagogisk innhold og ledelse, sikkerhet  

og miljø, iht lovverket for grunnskolen.

Trond Setlo
Leder Norsk Leirskoleforening

ANBEFALT LEIRSKOLE


