
Dagsprogram og huskeliste  

Dagen varer fra ca 0900-1400  

Klassene må deles inn i to like store grupper før en kommer til Lundsvågen:  

Snorkelgruppa utstyres med våtdrakter og snorkelutstyr. Så bærer det av sted i båt til et av de 

mange gruntvannsområder i skjærgården rundt Stavanger. Elevene har med hover som brukes til 

å samle små svømmende organismer.  

Vadegruppa utstyres med vadestøvler, vannkikkerter, hover og baljer. Vi kjører i båt til lange 

steinstrender eller sandstrender der vi vasser så langt støvlene rekker. Ved hjelp av utstyret vi har 

med, samler vi opp dyr og planter som er bunnlevende på grunt vann. Artene blir deretter så 

langt det lar seg gjøre klassifisert og brakt tilbake til Lundsvågen naturskole der vi stiller dem ut 

i akvariene. Mye av de minste rekene (mysidene) blir naturlig levende fôr til de små fiskeartene 

vi har i akvariene.  

Dagen avsluttes med grilling.   

  

 

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! NB!  Snorkelgruppa må huske badetøy + håndkle. (Det er ikke mulighet å dusje 

etter snorkelsafarien) 

Betaling:       Turen koster kr. 25,- 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. 



Bading:        Besøkende elever får bare bade dersom dette på forhånd er avtalt med medfølgende 

lærer, og dersom denne har godkjent livredningskurs i.h.t.stavangerskolenes regelement. 

Klassens medfølgende lærer har da ansvar for sikkerheten! 

Fotoapparat: Anbefales, men husk at vi er i båt og ved sjøen hele dagen. Pass godt på så 

apparatet ikke faller i sjøen eller blir vått av sjøsprøyt. 

Spørsmål?   Ring Bjørn Rugland 99737857. 

  

 

 


