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Fag/ lærere
Fagansvarlig i matematikk: Gunn

Fagansvarlig i musikk: Gunn og Birgitte

Andre fag: Eivind og Anna

God faglig innsats og motiverte elever

Elevene arbeider godt med leksene og på leksehjelp

Godt miljø i klassen, elevene viser hensyn og respekt for hverandre



Leirskole
Bringsvær leirskole: http://www.bringsvaer.no/

k

http://www.bringsvaer.no/


Bringsvær
Bringsvær leirskole ligger i Vennesla kommune, ca 40 km nord for Kristiansand.

Leirskole er læring gjennom aktivitet og erfaring, opplevelser, miljøskifte, nærhet til 
naturen og å øve på samarbeide med andre.

Mange av aktivitetene vil foregå i Røynelandsvannet hvor elevene kan fiske, ro, 
bade eller tur i kanoer. 



Program
Avreise fra skolen mandag 5.11 kl.10.00, vi blir hentet med buss. Avreise torsdag 
8.11 kl.13.00.

Leirskoledøgn

Kl.07.30 Vekking Kl.18.30 Klassens time

Kl.08.00 Værtjeneste Kl.19.00 Fritid

Kl.08.30 Frokost og nistesmøring Kl.20.00 Underholdning

Kl. 09.30 Morgensamling i kursrom l.22.00 Leggetid/ro

kl.10.30- 16.00 Uteaktivitet

Kl.17.00 Værtjeneste

Kl.17.30 Middag



Praktisk informasjon:
● Elevene må kunne legge på sengetøy og re opp senga selv
● Elevene må kunne vaske gulv og bad
● Ikke lov å ha med penger ( vi kjøper inn snacks og frukt)
● Ikke lov å ha med seg mobiltelefon (dårlig dekning). Ring Bringsvær (tlf 

38153425, lettest å treffes mellom kl.20.00- 21.00) eller en lærer,  hvis det er 
nødvendig med kontakt.

● Det er lånekniver på Bringsvær.
● Elever som ikke holder innetiden på kveld/ natt, blir sendt hjem.
● Det er vester til utlån
● Det er lov å ha med seg fiskeutstyr, baller, spill bøker/ blader eller andre 

atkiviteter til leiroppholdet
● Elevene sover på 4- 5- mannsrom, lærerne fordeler elever på rom.



Pakkeliste
● Nistepakke og drikkeflaske  til mandag
● Laken, putevar og dynetrekk (ikke lov med sovepose)
● Håndkle, tannbørste, såpe osv (ikke lov med hårgele og voks)
● Badetøy (stampebading)
● Lue, vanter, skjerf/ hals, stillongs, ullundertøy, tykke sokker (helst ull), 

turbukse (ikke dongeri) og utejakke
● Inneklær og undertøyskift
● Gummistøvler, utesko og innesko
● Tursekk/ ransel
● Termos med kopp, plastposer til vått tøy og sitteunderlag.  
● Ekstra: vinterpose og liggeunderlag hvis du vil sove i lavo+ mye ull!! NB: 

værforbehold!

TØY MÅ MERKES! 



Aktiviteter
● Garnsetting
● Rense og tilberede fisk
● Jaktsti (gi beskjed hvis ditt barn ikke får lov til å bruke …)
● Stampebading/ i vannet
● Tur til Robstadknuten
● Gårdsbesøk
● Hyggelig måltider sammen med god mat
● Underholdning og spill på kveldstid
● Frivillig: overnatting i lavvo



Hjemmeoppgave før leirskolen kan være:
- dekke et koselig frokostbord
- sitt litt ekstra lenge ved middagsbordet og husk å takke for maten
- pakk sekken din selv, men det er lov å få hjelp av en voksen..
- re opp senga
- vask rommet ditt
- merk tøy og utstyr


