Info til lærer
Oppmøte
Oppmøte for alle elever kl.12.00. Dersom dette ikke er mulig må dere kontakte leirskolen i forkant.
Foto:
Foto Norden kontakter skolene i forkant av leiren for å få elevlister. På leirskolen får lærerne kamera
som de kan benytte til å ta bilder under oppholdet. I etterkant av oppholdet sender leirskolen inn
bildene som Foto Norden setter sammen til en leirskolebok. Dette kan elevene kjøpe i etterkant om
de ønsker. De som ikke vil bli tatt bilder av gir beskjed om dette i forkant av leir på et
samtykkeskjema.
Underholdning:
Siste kvelden på leirskolen blir det underholdningsbidrag fra begge leirskolelærerne. Det er alltid
kjekt om elevene bidrar med noen innslag her også. Dette kan dere snakke om i forkant og eventuelt
forberede innslag. Noen skoler legger dette inn i undervisningen.
Kjøkkentjeneste:
Elevene må hjelpe til å sette frem kveldsmat og rydde av/ vaske opp etter måltidet. De resterende
måltidene blir organisert av leirskolen.
Dusj/do:
I hovedhuset er det store garderober som alle kan benytte til dusjing, morgen/ kveldsstell og
toalettbesøk, også de som bor i Annekset og Hytta. I tillegg er det eget toalett og dusj på de 2 andre
byggene som kan benyttes.
Tørking:
Tørkerom til klær og sko er i hovedhuset og dette kan alle benytte. I tillegg kan det være mulig å
tørke noe på de andre byggene.
Hoppbakke:
Det er et stort hoppanlegg som ligger rett bak leirskolen. Denne bruker vi i programmet vårt, men er
ikke lov til å leke i uten at dette er avtalt med leirskolelærerne.
Kart/kompass: På survive dagen (tirsdag) skal elevene lære å bruke kart og kompass for å finne
poster i området rundt leirskolen. Det blir en gjennomgang av dette på leirskolen, men det kan være
lurt om en har en økt med dette før oppholdet. Vi lærer elevene å beregne avstand, ta ut
kompasskurs og lese kart.
Allergi:
Det er viktig at skolene gir beskjed i god tid før oppholdet om det er allergier blant de som kommer
på leir slik at vi får tilpasset dette. Vi ordner alt av allergiutfordringer om vi vet om det i god tid.
Div.
Lærer må kontakte leirskolen hvis noen trenger å leie skiutstyr
Lærerne på leirskolen har ikke anledning til å sove utendørs med elevene. Hvis elevene skal
overnatte i gapahuken må de ha med seg egen lærer

