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LEIRSKOLE PÅ LANGØY

BLI MED PÅ LEIRSKOLE PÅ LANGØY - EN OPPLEVELSE FOR LIVET 
Fra og med mai måned er det mulig for skolene i Stavanger kommune å benytte seg av Lundsvågens  tilbud 
om leirskole på Langøy

Tilbudet ble startet for syv år 
siden med noen få klasser og har 
siden den gang økt for hvert år. 
Sommeren 2019 hadde vi 2000 
overnattinger, og tilbakemeldingene 
har vært flotte. Alle skolene i 
Stavanger kan benytte seg av denne 
flotte muligheten til å oppleve sjø og 
natur i trygge og gode omgivelser. 
Opplegget er på et døgn, der elevene 
overnatter i lavvo og har aktiviteter på 
sjø og land. Lundsvågen stiller med 
utstyr og båter, mens personalet ved 
den enkelte skole har ansvar for 
aktiviteter og elever den tiden de er 
på leirskolen. Anlegget på Langøy har 
2 toaletter og dusj, og i tillegg er det 
mulig for personalet å overnatte i et 

hus, der det også finnes kjøleskap og 
kokemuligheter. Leirskolen vil være 
åpen i tidsrommet april - september. 
Vi har allerede fått en del 
henvendelser fra skoler, og hvis din 
skole ha lyst å være med, må dere ta 
kontakt så snart som mulig da 
prinsippet «først til mølla......» gjelder.


Prisen er kr 150,- pr elev med en 
minimumspris på kr 3500,- pr gruppe


På de neste sidene kan dere lese 
mer detaljer om leirskolen, og hvis 
det er noe mer dere lurer på er det 
bare å ta kontakt.


Ut på tur 
aldri sur!

Med vennlig hilsen

Steinar Knutsen


eventansvarlig Lundsvågen naturskole

tlf +47 950 26 647


e-post: steinar.knutsen@stavanger.kommune.

mailto:steinar.knutsen@stavanger.kommune
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OPPLEVELSER

  
Vi vil at elevene skal få utvikle 
sin forskertrang og bli kjent med 
den lokale faunaen. Frisk luft og 
fysisk fostring er viktige innslag 
i leirskolen. Sosialt samvær, 
fellesoppgaver og 
naturopplevelser gir økt trivsel 
og erfaringer elevene kan ta 
med seg resten av skoleløpet

Opplev naturen 
på nært hold

OPPSETT FOR LEIRSKOLE PÅ LANGØY
*	 Ankomst Lundsvågen kl 09.00 og avreise til Langøy. (retur for 	 	

	 klassen som har vært på overnatting.

*	 Informasjon om omvisning på Langøy

*	 Følgende utstyr står til disposisjon: 

	 Robåter 

	 Paddleboard

	 Trøbåter 

	 Kajakker	 

	 Raftingflåte

	 Kanoer 

	 Meitestenger

	 Garn og teiner, dette må bestilles på forhånd hvis det er ønskelig

	 Læremidler:


*	 Dere vil ha en motorbåt/båt med påhengs til disposisjon under hele 		
	 oppholdet.


*	 Vi kan også tilby teambuilding/aktiviteter organisert av oss, men dette vil 	
	 komme som et tillegg i prisen.


*	 Huset  på Langøy har overnattingsmuligheter for skolens personal, 		

Langøy er et offentlig friområde med flotte turmuligheter, grillplass, 
frisbeegolfbane og brygger. Med båter og utstyr fra Lundsvågen naturskole 
vil derfor alt ligge til rette for en uforglemmelig tur for både barn og voksne.


Ta kontakt så snart som mulig hvis deres skole vil være med på leirskole 
denne sesongen
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Pakkeliste - tenk sesong 

- Regntøy, både bukse, jakke og støvler. 
- Gode sko. 
- Vindtett jakke. 
- Tykke sokker. 

- Badetøy, håndkle og såpe. 
- Sovepose og liggeunderlag. 
- Et skift fra innerst til ytterst. Det er fort gjort å bli våt ved sjøen.

  
Tilgjengelig 
undervisningsutstyr: 
«Liveti fjæra»

Undervisningsopplegg, dette 
finner dere på våre nettsider

Stereolupe til vannprøver

Vannkikkerter - 5 stk

Vadebukser - 4 stk

Isektshåv

Planktonhåv

Bestemmelsesduker

Lupebokser

Kart og kompass

Kart og oppgaver til sporlek

Div. bøtter og kasser


Øvrig utstyr: 
Gryter og div bestikk på kjøkken, 
dere må beregne å bruke 
engangsbestikk til måltidene

Grill

Bålpanne med gryter etc

Stekepanner til bål

Frisbeegolf

Kaffetrakter/vannkoker

Mikrobølgeovn

Forberedelser: 
Hvis dere vil bruke vårt 
undervisningsopplegg kan det 
være nyttig å gå i gjennom dette 
med klassen på forhånd slik at 
elevene har noe basiskunnskap 
før de kommer til Langøy.

For personale som ikke har vært 
på Langøy før er det mulig å få til 
en omvisning/orientering før 
oppholdet.


Nyttige lenker:

kartiskolen.no


yr.no


http://
naturfagtema.cappelendamm.no


Ny leirplass, lavvoene står 
på fast terrasse

«Huset» Her er det 
kjøkken og 
overnattingsmuligheter  
for personalet.

«Løa» 

Oppholdsrom/spiseplass

Toaletter/kanolager

«Borgen»

Grillplass med tak over

Lager og lab for 
stereoluper

«Leirskole på Langøy e`det løgnaste og 
kulaste me har gjort med skolen!» 
Isak 9. klasse

Husk at du må 
bære bagasjen selv

http://kartiskolen.no
http://yr.no
http://naturfagtema.cappelendamm.no
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