
Dagsprogram for barneskoler 

Klassene ønskes velkommen fra kl 0900. Først blir program for dagen og sikkerhetsrutiner 

gjennomgått. Lundsvågen naturskole har redningsvester til alle som kommer på besøk. 

Deretter går turen ut på sjøen for å dra garn, ruser og teiner. Vel tilbake på bryggene får alle 

elevene hjelpe til med å ta fisk og krabber ut av teiner og garn. Krabbene kokes og fisken 

tilberedes for grilling. Avskjæret (hoder og rygg) brukes til agn i teinene til neste dag. 

Når fiskeredskapene er renset og klare for å bli satte ut igjen, er det tid for matpakken (ca 1030). 

Denne spises utendørs samtidig som en av lærene underviser om fangsten vi har fått. Kanskje 

lærer vi noen nye fiskenavn? 

Som siste del av undervisningen går klassen inn i saltvannsakvariet som skolen har. Her får vi se 

en mengde fisker og dyr som finnes i havet utenfor Hundvåg. 

Etter teoritimen går turen  til Langøy (ca 1130). Her kan elevene grille, ro i robåter, padle i 

kanoer/kajakk, ro i raftingbåt og fiske småfisk med stintesnører som vi har. 

Avreise fra Langøy ca 1330 

Avreise fra Lundsvågen kl 1400 

Huskeliste for besøkende lærere og elever: 

Ankomst: Ta buss nr. 1A/1B fra Stavanger sentrum-Klubbgata ca kl 0830. Gå av ved Lunde 

skole/KIWI. Følg skiltene på den 10 min lange spaserturen til Lundsvågen naturskole. 

Avreise: Kl 1400. Gå til Lunde skole der buss nr. 1A/1B passerer. (Buss nr. 38 går fra 

Lundsvågen naturskole kl 1400, med bytte til buss nr.1 i Hundvågkrossen OBS Bare 15 plasser) 

Mat: Alle elever tar med både matpakke (brødskiver/kjeks) og grillmat + drikke 

Klær: Regnklær, støvler, lue, vanter, ullsokker + ekstra sokker. Vi skal være ute hele 

dagen uansett vær, og været skifter ofte i løpet av en dag. Uansett er det mye kaldere på sjøen 

enn på land! 

Betaling: Turen koster kr. 35,- pr. elev med minimum kr. 500,- pr. klasse. Lundsvågen 

naturskole sender regning. 

Sikkerhet: Alle bruker redningsvester som lånes på Lundsvågen naturskole. Våre lærere har 

livredningskurs. 


