
Leirskole for 6.trinn i uke 12 
13.1.21 

 

Leirskolen er planlagt til uke 12, 22.-26. mars 2021, og vil gjennomføres på grønt og gult covid-19-

nivå. Det betyr at det er en mulighet for at det kan bli avlyst, men vi velger å planlegge og håpe på at 

det blir gjennomført. Leirskolen har klare retningslinjer og har gått grundig gjennom alle veiledere. 

Det skal derfor være trygt å reise på leirskole. 

Qin og Anine skal være med på leirskolen. I tillegg blir det antakeligvis med en ansatt til fra Brattås, 

tilknyttet gr10. Det er ikke behov for å ha med foreldre til leirskolen. Det vil være flere lærere fra 

Hallingdal leirskole som er ansvarlige for det faglige innholdet.  

Leirskolen vi skal til heter Hallingdal leirskole og ligger i Ål i Hallingdal. Det er ca 4 timers reisetid fra 

Brattås. Vi kjører felles buss fra skolen mandag morgen, og er tilbake fredag ettermiddag.  

Siden leirskolen foregår på vinterstid, kreves det langrennsski, støvler og staver. Vi må også 

bestemme om vi skal være en dag i Ål skisenter. Dette vil kreve at man har slalåmski eller snowboard. 

Dette kan leies på leirskolen, men vi har også vært i kontakt med BUA Færder som kan låne ut utstyr 

gratis dersom man er ute i god tid. BUA har både langrennsutstyr og alpin-utstyr (slalåm).  

 

FAU dekker lommepenger (100kr) samt eventuelt heiskort i skisenteret. Det trengs ikke noe 

lommepenger utover det beløpet elevene får av FAU. 

På leirskole bor vi sammen i små hytter med 6 eller 8 sengeplasser. Det er flere soverom i hver hytte. 

Lærerne har en egen hytte plassert mellom elev-hyttene.  

For at vi skal lage program for oppholdet, må vi ha en tilbakemelding fra alle elever og foreldre innen 

mandag 25.januar på spørreskjemaet på neste side. Dersom det er noen spesielle forhold vi må 

planlegge for er det fint om dere tar kontakt. Det meste kan løses når vi vet om det i forkant.  

 

Vi kaller inn til foreldremøte onsdag 3.2 der vi informerer om leirskoleoppholdet og aktivitetene som 

er planlagt. Vi går også gjennom pakkeliste og dagsrytme. Dette foreldremøtet blir gjennomført på 

Teams. 

Et leirskoleopphold kan være noe flere gruer seg til. For mange er det uvant å sove borte, og for 

andre kan det være utfordrende å passe på klær og mat. Det er heller ikke tillatt med mobiltelefon, 

og vekking foregår med medbrakt vekkerklokke. Kanskje er dette en god anledning til å øve litt ekstra 

på å lage egen matpakke.  

Vi tror at det blir en flott opplevelse elevene vil huske lenge. Mer informasjon om stedet vi skal til 

finner dere på Hallingdal Leirskoles hjemmesider. 

 

Hilsen Qin og Anine 

 

  



Ditt navn: 

 

 

1. Skriv navnet på medelever du kan tenke deg å dele rom med.  

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

2. Klassen må velge mellom en dag på Ål skiskytterstadion eller en dag i Ål skisenter. FAU 

dekker kostnaden med heiskort hvis vi velger Ål skisenter, men alle må ha med slalåmski eller 

snowboard. Dette kan lånes på BUA Færder gratis, eller leies for 300kr på leirskolen. 

 

 Jeg vil at klassen skal på Ål skiskytterstadion. 

 

 Jeg vil at klassen skal i Ål skisenter og vet at jeg må ta med eller leie utstyr. 

 

3. Er det noen matallergier eller spesielle dietter vi må informere leirskolen om? 

 

 

 

 

 

4. Er det noe annet (medisiner etc) eller spesielle ting vi bør vite om? 

 

 

 

 

 

 

 

Fylles ut og leveres til Qin/Anine innen 25.1. Kan gjerne sendes på epost hvis det er enklere. 

Anine.stousland@faerder.kommune.no eller Qin.Ye@faerder.kommune.no 
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