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Ansvar og arbeidsfordeling.  

 

Ansvar- og arbeidsfordelingen sikter på å fremme trivsel og hygge for alle; elever, kontaktlærere 

og Fagerlis personale. 

De fleste kommuner har nå faste og greie arbeidstidsavtaler med sine kontaktlærere som reiser på 

leirskole. Vi henviser til den sentralt inngåtte avtale angående merarbeid for klasselærere som 

reiser på leirskole 

 

Tilsyn natt 

På leirskole fungerer kontaktlærer som sovende nattevakt. Kontaktlærere har et felles ansvar som 

brannvakt; og får en orientering om dette ved ankomst. Personalet på Fagerli er direkte knyttet til 

varsling. Opplegget er godkjent av brannmyndighetene, og Fagerlis personale bor i umiddelbar 

nærhet til leirskolen. 

(vi legger til at det aldri har vært episoder knyttet til brannvarsling eller andre ting om natten siden 

vi startet opp leirskolen i 1972) 

 

Tilsyn dag/ettermiddag  

Det er normalt at kontaktlærere følger leirskoleprogrammet om dagen. Ved sykdom og skader gjør 

vi selvsagt andre avtaler. 

Praksis på Fagerli er at kontaktlærer har ansvar for en kort samling med sin klasse to eller tre 

dager i uken om ettermiddagen, varighet ca. 15 -45 min. Brukes gjerne til drøfting av dagens 

hendelser og til planlegging av underholdning. 

 

På ankomstdagen settes det opp en plan hvor ansvar for ettermiddagen fordeles på alle 

medfølgende lærere/ledere; bl. a ansvar for ro- og orden og igangsetting av grupper fra kl.  

16.30 – 18.30, samt oppfølging av fritidsaktiviteter sammen med Fagerlis faste personal.  

Leirskolelærer(e) er til stede to av fire kvelder. Ankomstkvelden har vi en kort samling, og den 

siste kvelden har vi et eget kveldsprogram. Vi tar da ansvar for legging og ro sammen med 

kontaktlærere/ledere. De to andre kveldene er leirskolens personale til stede og er behjelpelig med 

legging og ro sammen med klassens ledere. 

Første og siste kveld er leirskolelærer normalt til stede fram til ca. kl. 23.30. De to øvrige kvelder 

er leirskolens personale til stede til kl. 22.30. 
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Vi ønsker at klasselærer tar ansvar for: 

1: Kveldsprogrammet når dere har klasseunderholdning/program, og ser til at elevene går til ro i 

rett tid i samarbeid med leirskolens personale. 

2: At elevene kommer ut på tur, og at unødig hjemme-sitting unngås. 

3: Hjelper til med å holde ro og orden under samlinger, og i huset forøvrig. 

4: Klassesamling/kontaktlærers time. Om ettermiddagen har vi satt av tid til at kontaktlærer kan ha 

en liten samling med sin egen klasse. Her kan dere drøfte dagens hendelser, problemer, 

forberedelse av kveldsprogram og planlegging av neste dag. 

5: Ansvar med igangsetting av fritidsaktiviteter og holde ro og orden i huset. 

På Fagerli er det fritidsspill av forskjellig slag både ute og inne. 

 

    

 

Vi håper også at kontaktlærer er positiv innstilt til å hjelpe til med gjennomføringen av 

leirskoleprogrammet, dersom det er aktiviteter som krever flere ledere. 


