
Hove leirskole uke 39  

Bussen går fra Teie skole klokken 08.00, mandag 27. september. 

Bussturen 

Husk å ta bilsyketablett før avreise ved behov. Turen tar ca. 2,5 timer. Tablett til hjemreisen 
leveres i lukket konvolutt med navn til kontaktlærer. 

Mat på bussen: En gode matpakker og drikke som saft, te eller vann. Salt kjeks, frukt ol. 

Ikke sjokolade, godterier, søt kjeks, brus, mat med sterk lukt som kan plage andre. Dette er 
for å slippe for mye oppkast på turen. 

Elever som lett blir bilsyke får sitte foran i bussen. Fint om dere gir beskjed.  

Bussreise hjem 

Vi kjører fra Hove fredag 1. oktober ca. klokka 11.00. 

Mobiltelefon 

Etter samtale med lærerne som sist var på leirskole har vi bestemt oss for at elevene ikke skal 
ha med seg mobiltelefon. Bussreisen vi skal på er vesentlig kortere enn til Høvringen, så vi 
anser behovet som lite. På leirskolen ville mobilen blitt samlet inn. 

Ved behov for å ringe hjem kan elevene bruke våre telefoner på avtalt tid om ettermiddagen 
mellom klokken 17 og 18. Vi tar selvsagt kontakt ved behov. 

Kiosk 

Elevene kan ha med seg 100 kr til å handle for i kiosken.  

Sykdom 
Leirskolen har rutiner for isolering av elever som blir syke med covidsymptomer. 
Ved eventuelle skader vil lege tilkalles eller oppsøkes og vi tar kontakt med foresatte. 
Vi er avhengige av at foresatte henter eventuelle syke elever hjem. 
 
Instagram 
Skolen har egen Instagramside, #hoveleirskole. 
 
Bilder fra turen 
Elevene kan ha med seg kamera på eget ansvar. Alle lærerne tar bilder som vi samler og deler 
med dere. Leirskolen har også kamera som vi kan benytte. Gi beskjed hvis ditt barn ikke skal 
fotograferes. 
 
 
Mat og medisiner 
Vi vil gjerne ha oppdatert liste på elever med spesielle dietter. 
Kjøkkenet på leirskolen tar hensyn til meldt behov som, gluten, melk, uten svin osv. 
 



Medisiner. Hvis ditt barn går på faste medisiner, er det fint om du tar kontakt. Vi tar eventuelt 
vare på og leverer ut medisiner som ikke andre elever bør bruke. 

PAKKELISTE TIL HOVE LEIRSKOLE  
Været på Hove skifter fort, og det kan blåse ganske så bra her. Dette gjør at det kan være litt kaldt, 
også på sommeren. Vi er mye ute, noen ganger i båt, derfor må man ha varme klær som er vann- og 
vindtette. Dere trenger kun vanlig regntøy, dette sammen med ullundertøy er som en våtdrakt. Du 
holder deg varm selv om du har blitt litt våt.  

 
Må ha med deg:  

 
Sengetøy (putetrekk, dynetrekk og laken) Sengetøy kan også leies for 130,- da får du også med 2 
håndklær.  
• 2 store håndklær  
• Toalettsaker  
• Lue og skjerf/hals  

• Et par votter (kalde dager)  

• Heldekkende hansker (til klatreparken) nødvendig når du holder i tauverket.  

• Gummistøvler eller vanntette sko  

• Regndress – (jakke og bukse – vann- og vindtett)  

• Ekstra utejakke  

• Ett par lette sko/joggesko  

• Ullundertøy (langermet skjorte og stillongs) Brukes under våt drakten ved kalde dager. Ha også med 
et ekstra sett.  

• To par ullstrømper  

• Et par ull/raggsokker  

• To langbukser  

• To-tre T-skjorter/skjorter  

• En tykk ullgenser eller fleece  

• En tynn genser eller fleece  

• Innetøy og sportstøy etter eget ønske  

• Badetøy  

• crocks, eller et par utslitte joggesko som kan bades med.  

• Liten ryggsekk, vannflaske og 2 matbokser, til to nister  

• Ta med nett/pose til oppbevaring av, penger, evt medisiner o.l som lærer da ivaretar under 
aktiviteter.  
 
Nett/pose må merkes med navn.  
Kjekt å ha:  
• Ekstra badetøy  

• Innesko  

• Lommelykt/ hodelykt  

• Kamera (vi har også kamera som dere skal bruke)  

• Klokke  

 

 

 



 



 
 

Vi gleder oss til leirskole 😊 

 

Hilsen Lina, Astrid, Kjersti, Hanne og Monica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


