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Forslag	til	klasseturer	ved	Gosen	skole	
	
Dette	dokumentet	inneholder	forslag	til	klasseturer	samlet	inn	fra	klassekontakter	og	
foreldre	ved	Gosen	skole.	Forslagene	er	ment	som	inspirasjon	og	nyttig	informasjon	for	
elever	og	foreldre	når	nye	klasseturer	skal	planlegges.		
	
Dette	dokumentet	vil	bli	jevnlig	oppdatert	og	publisert	av	FAU	ettersom	flere	turforslag	
kommer	inn.	
	
FAU	minner	også	om	retningslinjene	for	klasseturer	som	ligger	under	FAU-fanen	på	skolens	
nettside.	
	
	
	
FAU	ved	Gosen	skole,	juni	2020	
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Diverse	turforslag:	
	

● Nedstrand	høyt	og	lavt	klatrepark	https://hoytlavt.no/nedstrand	
Overnatter	en	natt	i	sovesal/hus	ca	500	meter	fra	klatreparken.	Pris	:	500	for	
overnatting	og	klatring.	Mat	og	transport	kommer	i	tillegg.		
	

● 9A,	neste	år	10A	er	invitert	til	hytte	på	Sørlandet	en	helg.	Det	er	familien	til	en	gutt	i	
klassen	som	inviterer.	Det	er	opprettet	turkomité	(voksne	og	barn)	og	vi	håper	på	å	få	
til	en	lavkostnadstur	som	alle	kan	bli	med	på.	

	
● Horve	leirsted	i	Sandnes	kommune	(nær	Vårlivarden),	eies	av	Normisjon.	Kan	leies	

både	med	fullpensjon	og	en	kan	lage	mat	selv.	Internatbygg	med	4	manns	rom	med	
egne	bad.	Naturskjønne	omgivelser,	kanoutleie.		
http://horveungdomssenter.no/	
 

● Ognatun i Sirevåg egner seg for bruk til leir, bryllup, konfirmasjon, barnedåp, 
jubileum, åremålsdag, minnemøte og lignende, samt kurs/konferanse og diverse turer. 
Ognatun er en perle blant knauser og fjell på Sør-Jæren, mellom Ogna og Brusand, ca 
1 km fra riksvei 44. Leirstedet ligger rett ved Helgåvannet, og midt i en flott natur og 
et fredelig område. Her er kort avstand til bensinstasjon, butikk, togstasjon og strand. 
Nærmeste byer er Egersund i sør og Bryne i nord. Eies	av	Indremisjonsforbundet. 
http://ognatun.no/om-ognatun/	

 
● Holmavatn på Høgjæren eies av norsk luthersk misjonssamband. Fint leirsted: 

http://www.nlm.no/nlm/leir/leirsteder/holmavatn-ungdoms-og-misjonssenter	
 

● Fritidsgarden	Mån,	Frafjordheiene:	Jæren	friluftsråd	leier	ut	fjellgården	Mån	til	
skoleklasser.	1/2	time	å	gå,	ligger	idyllisk	til	ovenfor	Månafossen.	4-	manns	rom,	ikke	
strøm.	Kjøkken	med	gass.	Velkommen	til	Friluftsgarden	Mån	hvor	Jæren	friluftsråd	
har	restaurert	våningshuset	(hovedbygningen)	og	bygd	overnattingsfløy	på	de	de	
gamle	fjøstuftene.	I	nybygget	er	det		sengeplasser	for	31	personer.	
http://jarenfri.no/no/steder/friluftsgarden-man/	
	

● Stavanger	turistforening:	Våre	skolehytter	er	de	av	våre	hytter	som	har	kapasitet	til	
minst	en	skoleklasse	og	som	ligger	relativt	nært	vei	eller	helt	ved	vei.	I	ukedager	har	
vi	skoletilbud	på	alle	våre	hytter.	Hyttene	ligger	i	spennende	turterreng,	og	er	
utrustet	med	sengeplasser,	kjøkken,	ved	og	gass.	
https://www.stf.no/skolehytter/	
	

● Speiderhytter:	
http://rogaland.kmspeider.no/speiderhytter/category3658.html	
http://www.vesterlen.no/speiderhytter-1	
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Lunden	leir-	og	fritidssenter,	Sokndal	
Sted:	
Navn	og	adresse	

Lunden	leir-	og	fritidssenter,	omtrent	1	mil	fra	Hauge	sentrum	i	
Sokndal	kommune	

Beskrivelse:	
type	sted,	lokasjon	

Eiendommen	er	på	ca.	300	dekar,	og	ligger	vakkert	til	ved	
Årrestadvannet.	Området	har	storslått	natur	med	gode	muligheter	
for	rekreasjon	og	fritidsaktiviteter.	

Aktiviteter:	
Hva	tilbys	(inkl.	pris)	
Hva	kan	arrangeres	
selv	

Senteret	har	egen	innendørs	aktivitetshall	som	kan	benyttes	til	
sportslige	aktiviteter	og	møter.	Uteområdene	består	bl.a.	av	
lekeplass,	fotballbane	og	vannsklie.	Kano	og	trøbåter	er	også	gratis	
tilgjengelig	ved	Årrestadvannet.	Redningsvester	i	de	fleste	
størrelser	finnes	på	sentret.	

Overnatting:	
Kapasitet,	type	
overnatting	
(romstørrelse,	
hytter,	telt..)	

72	sengeplasser	fordelt	på	20	rom	(16	firemannsrom	og	4	
tomannsrom).	Det	er	varmt	og	kaldt	vann	på	alle	rom.	Sentret	har	
også	to	hytter	med	10	overnattingsplasser	hver,	som	er	tilgjengelig	
for	utleie.	Disse	kan	også	leies	separat.	

Mat:	
Servering	(pris)	eller	
ordnes	selv	

Kjøkkenet	er	stort	og	utstyrt	med	kjøkkenmaskiner,	samt	eget	
kjølerom.	Innkjøp	av	mat	og	matlaging	må	leietaker	ordne	selv.	Det	
er	anbefalt	å	ta	kontakt	med	Kiwi	Sokndal	for	innkjøp	av	mat.	De	
leverer	fraktfritt	til	Lunden.	Kiwi	Sokndal	kan	kontaktes	på	
kiwi.sokndal@kiwi.no.	Det	er	også	tilgang	til	kiosk	på	Lunden	som	
betjenes	av	leietaker.	

Pris:	
Per	person,	min.	
antall	etc.	

Pris	for	fire	dager	og	tre	netter	er	ca	400	kr	per	person,	totalt	kr	
12000	for	30	deltakere.	(Mat	kommer	i	tillegg)	

Transportmidler:	
Til/fra	stedet	(inkl.	
kostnader)	

Buss	eller	foreldretransport	

Kontaktinformasjon:	
Nettsted,	e-post,	
navn	og	telefon	

Det	er	ikke	mobildekning	på	Lunden,	men	sentret	har	fasttelefon	
(51	47	98	57).	
http://lunden-leirsted.no/?page_id=14	

Annen	informasjon:	
	

Peisestue	og	spisestue	utgjør	tilsammen	195	kvadratmeter.	
Senteret	er	også	egnet	til	kurs-	og	konferansevirksomhet	og	
dessuten	tilpasset	rullestolbrukere.	
Nyrenovert	internatbygg.	

Er	stedet	testet	ut?	
Evt.	Kontaktdetaljer	
til	noen	som	har	
vært	med	og	kan	gi	
mer	informasjon.	

Siw	Priscilla	Selheim:	priscillamail@gmail.com	
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Sirdal	huskyfarm	
Sted:	
Navn	og	adresse	

For	å	komme	til	Sirdal	huskyfarm,	kjører	man	E39	sørover	til	
Ålgård,	deretter	Fv45	til	Fv468	i	Sirdal	kommune,	og	til	slutt	følger	
man	Fv468	til	målet	(Ousdal	i	Øvre	Sirdal).	

Beskrivelse:	
type	sted,	lokasjon	

Overnatting	i	Lavvo	på	gården	eller	på	Kjerag	hostel	et	par	km	fra	
gården:	 https://www.kjeraghostel.no/ 	
	

Aktiviteter:	
Hva	tilbys	(inkl.	pris)	
Hva	kan	arrangeres	
selv	

Hundekjøring,	bueskyting,	ridning,	padling,	flåtebygging,	fisking,	
bading	og	historiefortelling.	De	ansatte	ved	Sirdal	huskyfarm	har	
ansvaret	for	opplegget	fram	til	kvelden,	mens	Linn	og	Bjørn-Tore	
tar	over	etter	dette.	Vanlige	aktiviteter	pleier	å	være;	bålkos,	quiz,	
bading,	ballspill	og	låvedans	☺	

Overnatting:	
Kapasitet,	type	
overnatting	
(romstørrelse,	
hytter,	telt..)	

Lavvo	
Ta	med	sovepose	og	liggeunderlag.	

Mat:	
Servering	(pris)	eller	
ordnes	selv	

På	lørdagen	blir	det	servert	lunsj,	middag	og	kveldsmat.	På	
søndagen	blir	det	servert	frokost	og	lunsj.	

Pris:	
Per	person,	min.	
antall	etc.	

Lunsj,	middag	og	kveldsmat	lørdag,	en	overnatting	i	Lavvo,	frokost	
og	lunsj	søndag	+	aktiviteter:	1290,-	per	elev	ved	minimum	20	
elever.	To	voksne	er	i	tillegg	gratis	ved	20	elever	eller	mer.	
	
Ved	to	overnattinger	er	prisen	1890,-	per	elev	ved	overnatting	i	
lavvo	og	2190,-	ved	overnatting	på	Kjerag	hostel.	

Transportmidler:	
Til/fra	stedet	(inkl.	
kostnader)	

Privatbil,	1.5t	kjøring	fra	Stavanger	

Kontaktinformasjon:	
Nettsted,	e-post,	
navn	og	telefon	

Bestilt	gjennom	Camp	Sirdal:	
 www.campsirdal.no	

Annen	informasjon:	
	

Pakkeliste:	Sovepose	og	evt.	pute,	liggeunderlag,	håndkle,	
toalettsaker,	nattøy,	badetøy,	et	ekstra	skift	klær	(gjerne	pakket	
slik	at	det	holder	seg	tørt),	vanntett	skotøy,	vanntett	
ytterbekledning	(jakke	og	bukse),	en	varm	genser	og	ull	/	fleece	til	
å	ha	under.	

Er	stedet	testet	ut?	
Evt.	Kontaktdetaljer	
til	noen	som	har	
vært	med	og	kan	gi	
mer	informasjon.	

Ja,	av	klasse	10C	høsten	2019.	
Heidi	Lie	Eriksen	heidi_lie_eriksen@hotmail.com	kan	kontaktes	for	
flere	detaljer.	
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Klasseturforslag	(mal)	
Sted:	
Navn	og	adresse	

	

Beskrivelse:	
type	sted,	lokasjon	

	

Aktiviteter:	
Hva	tilbys	(inkl.	pris)	
Hva	kan	arrangeres	
selv	

	

Overnatting:	
Kapasitet,	type	
overnatting	
(romstørrelse,	
hytter,	telt..)	

	

Mat:	
Servering	(pris)	eller	
ordnes	selv	

	

Pris:	
Per	person,	min.	
antall	etc.	

	

Transportmidler:	
Til/fra	stedet	(inkl.	
kostnader)	

	

Kontaktinformasjon:	
Nettsted,	e-post,	
navn	og	telefon	

	

Annen	informasjon:	
	

	

Er	stedet	testet	ut?	
Evt.	Kontaktdetaljer	
til	noen	som	har	
vært	med	og	kan	gi	
mer	informasjon.	

	

	


