
Leirskolebesøk  
for familier med flerkulturell bakgrunn 
 
Leirskole er en skoleuke der elevene reiser sammen med 
skoleklassen sin og lærere til et annet natur-miljø i Norge. 
Vanligvis legges denne uka til 6.- eller 7. trinn.  
 
Å reise på leirskole sammen med klassen sin er veldig vanlig i 
Norge, og de fleste skolene gjør det, men det er få andre land 
som gjør dette. Derfor ønsker vi nå å gi familier med flerkulturell bakgrunn muligheten 
til å besøke en leirskole, og se hva som gjøres der. På den måten håper vi å gjøre 
dere mer kjent med og trygge dere på at leirskole er en flott og trygg læringsplass. 
 

Det er Norsk Leirskoleforening (www.leirskole.no)  i samarbeid med Norsk Friluftsliv 
og Miljødirektoratet (www.miljødirektoratet.no )  som ønsker å gi dere dette tilbudet. 
Vi er en interesseorganisasjon for totalt 51 leirskoler rundt omkring i hele landet.  
 
Våren 2018 vil vi invitere på et lite besøk på fire av våre leirskoler i Østlands-
regionen, slik at dere kan få et inntrykk av hva dette er. Besøket vil vare fra fredag til 
lørdag, og du kan selv bestemme hvilken av leirskolene du vil besøke basert på det 
tidspunktet som passer deg og din familie best. 
 
Selv om det er ulike opplegg og program på alle leirskoler i Norge, vil dere få et 
inntrykk av hva denne undervisningen går ut på, hvordan eleven overnatter og 
hvordan matserveringen er. Dere kommer kanskje ikke til den leirskolen som din 
skole bruker, men det vil likevel være en nyttig, lærerik og forhåpentligvis en morsom 
opplevelse.  
 
De leirskole-stedene som åpner for et lite forhåndsbesøk denne våren er: 
Gudbrandsdal leirskole på Fagerhøy, Jønnbu leirskole, Kragerø maritime leirskole og 
Brennabu leirskole 
 
På neste side kan dere lese mer om hvor disse stedene ligger, dato og tidspunktet 
for når de inviterer til besøk og kontaktinfo for å melde dere på. Familier med barn i 
alderen 9 til 12 år vil bli prioritert. 
 .    

Om dere ønsker å delta koster det kr. 200,- pr familie ved påmelding. Dette dekker 
hele oppholdet, mat og transport. Nærmere informasjon og detaljer om dette får du 
fra den leirskolen du melder deg på. 
 
Påmelding gjøres ved å sende en e-post eller ta en telefon direkte til den leirskolen 
som passer best for dere. 😊 Håper vi sees! 
 
På denne linken kan dere se og lese mer om fjorårets tur:  
http://www.norskfriluftsliv.no/brot-ned-leirskole-myter/ 
 
Hilsen  
Trond Setlo       Elisabeth Mellbye     

Leder Norsk Leirskoleforening    Nestleder og prosjektleder   
   

http://www.leirskole.no/
http://www.miljødirektoratet.no/
http://www.norskfriluftsliv.no/brot-ned-leirskole-myter/


Navn på 
leirskolen 

Om leirskolen Tidspunkt  Kontakt og påmelding 

Brennabu 
leirskole 

Leirskolen ligger i Valdres ca.3 
timers kjøring nord for Oslo. 
Skolen ligger 850 moh og byr 
opp opplevelser i fjellterreng.  
Vi tilbyr dere besøk i april og da 
har vi enda snø, slik at dere får 
oppleve en vinterleirskole. Ski-
utstyr og evt uteklær kan lånes 
på stedet. 
Mere informasjon på 
www.brennabu.no  

13-14. 
april 2018 

Elisabeth Mellbye 
Telefon 90522155 
 
elisabeth@brennabu.no  

Kragerø 
Maritime 
leirskole 

Leirskolen ligger ved havet i 
Kragerø, ca 2,5 timers kjøring 
sørover fra Oslo. 
Aktivitetene her vil ta 
utgangspunkt i nærheten til 
havet. 
Mer informasjon på 
www.krageromaritimeleirskole.no  

4-5.mai 
2018 

Torun Howatson 
Telefon 90093870 
 
post@kragerosportell.no  

Jønnbu 
leirskule 

Leirskolen ligger 750 moh i skog 
og fjellnatur og ca 15 km fra Bø 
sentrum i Telemark. Noe uteklær 
kan lånes. 
Mere informasjon på  
www.uteskole.no  

1-2.juni. 
2018 

Lars Lyngdal 
Telefon 48218676 
 
lars.lyngdal@bo.kommune.no  
 

Gudbrandsdal 
leirskole- 
Fagerhøy 

Leirskolen ligger i 
Gudbrandsdalen høyt opp på 
fjellet 1018 moh og ca 55 km 
nord for Lillehammer. Leirskolen 
byr på en lærerik uke med 
masse spennende aktiviteter i et 
flott og snilt fjellterreng. 
 
Mere informasjon på 
www.fagerhoi.no  

8-9. juni 
2018 

Allard Blanken 
Telefon 61281800 
 
post@fagerhoi.no  
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