Ordensregler og div. praktisk informasjon.
Disiplin og ordensregler
Vi på Fagerli er tilhengere av vanlig god folkeskikk. Det som ikke er tillatt andre steder ønsker vi
heller ikke at dere skal gjøre på Fagerli.
Norsk Leirskoleforening har satt opp følgende generelle leirskoleregler:
1: En venter at du på leirskolen vil hjelpe til med at det alltid er den beste orden i soverom, i
bygningen ellers, samt på leirskoleområdet, og at du behandler alt av leirskolens inventar varsomt.
Fagerli har rominspeksjon hver dag.
2: Vær høflig, hjelpsom og omgjengelig og gjør ditt beste til at leirskole-oppholdet blir så
hyggelig som mulig.
3: Leirskolens område skal ikke forlates uten tillatelse fra leirskoleledelsen. Legg merke til hvor
grensene for leirskoleområdet går.
4: Vis naturvett! Respekter liv og ødelegg ikke med vilje noe som vokser eller lever ute i naturen.
5: Bruk tøfler/innesko inne. Tørking av tøy i tørkerommet, ikke på panelovnene.
6: Vis bordskikk. Kast ikke mat. Gamle nister leveres på kjøkkenet dagen etter.
7: Papir og annet avfall legges i søppelbøttene. Bruk vinduskrokene ved lufting. Slukk lyset når du
forlater rommet.
8: Opphold på rommene bør begrenses mest mulig. Soverommene er hvile- og soverom for de
som bor dere. Det er ikke anledning til å besøke hverandre på rommene. Det er lite trivelig med
små "klikker" på rommene.
9: Vær flink til å følge beskjeder, og vær tidsnok til de tidspunkter som blir oppgitt.
10: Ved ro skal du være ferdig med ditt personlige kveldstell og ligge i din seng. Nattero varer til
morgensignalet går.

Diverse praktiske opplysninger
Klassemateriell
Hver elev må ha med pennal med fargeblyanter; brukes bl.a. til gruppearbeid med Fagerli-posten.
Klassene tar også med skismøring. Skismøring er dyrt, og det er lurt å kjøpe inn felles til hele
klassen.
Bildefil/presentasjon for elever/foresatte
Vi har bildefil med forklarende tekst til bildene som dere kan vise i forkant av oppholdet. Ta
kontakt, så sender vi denne til dere.
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Lommepenger/kiosk
På Fagerli kan elevene hver dag kjøpe postkort og frimerker, Fagerlis T-skjorte, skyggelue, buff,
og andre små suvenirer. Prisene følger i siste info.brev, ca. 1 måned før oppholdet. Fagerli kan ha
"godterikiosk" en eller to ganger i løpet av uka. Vi synes det er greit at leirskoletur ikke er det
samme som "godteritur", og siden det er flere klasser på Fagerli, håper vi alle respekterer dette. Vi
anbefaler at elevene ikke har godteri med seg hjemmefra.
I kiosken selger vi brus, sjokolade og andre "godsaker". Normale kiosk og butikkpriser.
Tyggegummi
Vi ber dere på forhånd informere elevene om at vi har tyggegummi-forbud inne på Fagerli.
Sengetøy
Elevene må ha med laken, stort putevar og dynetrekk. Fagerli har sengetøy til alle ledere.
Diskotek
Fagerli har musikkanlegg med bluetooth i aktivitetsrommet; lærere må ta med musikk på mobil.
Det mulig å forberede spilleliste på Spotify.
Vi ønsker ikke at elevene har med "musikk på øret" til bruk på leirskolen ellers.
Mobiltelefon
Vi ønsker ikke at elevene skal ha med mobiltelefon til leirskolen. Dette er svært forstyrrende på
opplegget; både ved at foreldre og andre ringer unødvendig mye, og ved at elever ringer til
hverandre både under samlinger og om nettene.
Vi ber samtidig om at foreldre ikke ringer sine barn, dersom det ikke er noe spesielt. Dersom noe
skjer, tar kontaktlærer kontakt. Hører ikke foreldrene noe, så har alle det bra. Nødvendige
telefoner kan ringes til kontaktlærer.
Det kan være lurt at kontaktlærer oppgir sitt mobiltelefonnummer til skolen og til foresatte.
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