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Forberedelser og informasjon om oppholdet. 

 

Mat, måltider og bordskikk 

På Fagerli serverer vi delikat hjemmelaget, rikelig og ernæringsmessig god mat. Det serveres tre 

gode måltider hver dag i tillegg til niste, som elevene selv smører under frokosten. Det er fint om 

vanlig god bordskikk kan være et tema før avreise, slik at også måltidene blir en hyggelig opplevelse 

for alle. 

    

 

Matvareallergier/intoleranse/dietter 

Elever med spes. behov i forhold til sitt kosthold, må ikke være engstelig for å reise på Fagerli 

leirskole. For å få tilpasset kosthold, må vi få informasjon i god tid før oppholdet. 

 

Informasjon leirskolen må ha 6 uker før oppholdet: 

1. Hvilket reiseopplegg som benyttes, og om Fagerli skal bestille buss. 

 

2. Antall elever som kommer; fordelt på gutter og jenter; samt antall ledere. Når vi har mottatt 

denne informasjonen, lager vi en rom-plan, som vi sender dere sammen med diverse annen 

viktig informasjon for oppholdet.  

 

3. Klasseliste med telefonnummer til foresatte og hjemme-adresser, spesielle behov, 

dietter/allergier, evt. funksjonshemninger. Vi vil også ha navn og mobilnummer på ledere 

som kommer.  

 

4.  Oversikt over elevene fordelt i fire arbeidslagene/grupper; (gr. 1,2,3 og 4).  

 

5. Om klassen har spesielle ønsker for aktiviteter eller leirskoleprogram. 
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Klassens og kontaktlærers forberedelser 

1. Ordne de økonomiske forhold i samarbeid med rektor; kommunen har via 

rammeoverføringene fått et statlig tilskudd til leirskoleopphold pr. elev. Ordne med 

innsamling av ”knuse/miste” kassen. 

2. Gjennomgå utstyrslista. Klasselærer må presisere at elevene ikke trenger å kjøpe nytt utstyr, 

men i størst mulig grad benytte seg av klær og utstyr de allerede har. Det går an å låne klær og 

utstyr. Fagerli har turski, staver og støvler til gratis utlån for de som ikke har. 

3. Klassen deles på forhånd inn i fire -4- grupper/arbeidslag. Bland gutter og jenter.  

4.  For de som skal til Fagerli sammen med en eller to andre klasser, må dere gjerne ta kontakt 

med hverandre. 

5.  Det er fint om klassene forbereder litt kveldsprogram. Dere står for underholdning tre kvelder 

på Fagerli. Fint om hver klasse forbereder et lite program, med f.eks. konkurranser, sketsjer, 

sanger osv. Programmet hver kveld bør være ca. 30. min. Unngå leker som søler, inneholder 

mat eller som det er ubehagelig å være med på.  Det er også hyggelig om lærerne aktiviserer 

elevene på fritiden med for eksempel uteleker, turneringer også videre. 

6.  Lese nøye gjennom disiplin- og ordensreglene sammen med elevene. Vi forventer ikke noe 

annet enn vanlig folkeskikk og god oppførsel både inne og ute. Vi vil understreke at de elever 

som bryter reglementet, og som vi ikke kan ta ansvar for på Fagerli, vil bli sendt hjem med 

tog. Klasselærer er alltid med på en slik avgjørelse, og hjemsendelse skjer svært sjeldent. 

Utgifter ved tilbakesendelse må dekkes av eleven/foreldre. Må evt. legges ut av klasselærer. 

7.  Organisere reisen. Det er vanlig at klasser som reiser med buss til Fagerli ankommer mellom 

kl. 11.30 og 12.30. Klasser som reiser med tog kommer til Geilo ca. kl. 11.00. 

Avreisetidspunkt fredag er normalt kl. 10.30 – 11.00. Dette passer også med tog fra Geilo. 

Husk å bestille tog og buss i god tid. Se busstilbud fra Fagerli. 

8.  Informere elevene om knuse- mistekassa. Elevene betaler inn kr. 20,- som kan dekke evt. tap 

og ødeleggelser som burde vært unngått. (se eget pkt. under "Praktiske opplysninger")  

 

Kontaktlærer har ansvaret for at klassen er godt forberedt, og vi håper dere vil ta dere god tid til 

samtale om oppholdet på Fagerli, slik at elevene vet hva leirskoleoppholdet innebærer. 

 

Er det noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt, helst pr. e-post. 

 

 

 

 


