UTSTYRSLISTE:
Sengetøy: laken (til 90 cm madrass), putetrekk og
dynetrekk (ikke sovepose/lakenpose)
Sokker 2-3 par
Ullsokker
Ullundertøy (gjelder mai/juni- rafting)
Undertøy
Stillongs
Bukse til utebruk
Shorts/t-skjorte
Tynn ull/fleece- eller pologenser
Vindjakke/anorakk eller lignende
Varm genser
Pannebånd/tynn lue
Hansker el. votter
Regntøy m. hette
Fjellsko/vanntette sko, evt. gummistøvler
joggesko
Nattøy
Innetøy etter behag
Tøfler eller innesko, ikke joggesko til innebruk
Ryggsekk til turbruk
Termos (ikke for stor)
Penal/skrivesaker
Sitteunderlag
Toalettsaker/håndkle
lypsyl
Solbriller og solkrem

For deg som vil sove en natt i lavvo:
Sovepose og lykt (hodelykt/lommelykt)

Velkommen til Fagerli leirskole

Ta gjerne med en pose som du kan pakke
fuktige klær/håndkle eller sko i når du skal
dra hjem.
Denne lista er veiledende. Er det ting du ikke har,
forsøker du å finne utstyr som kan erstatte disse.
Det er ikke meningen at du skal kjøpe nytt utstyr
selv om det er ting du mangler. Ta med nok tøy –
varmt og fornuftig turtøy, men ikke mer enn du
kan bære selv.
Fagerli har overtrekksdresser, støvler og hjelmer
til bruk under ridning og i stallen.
Alt tøy og utstyr bør være merket.

Adr.: Fagerli leirskole,
Skurdalsvegen 334,
3580 GEILO
Telefon leirskolens ledelse:
911 47404
Web: www.fagerli.no
e-post info@fagerli.no

FAGERLI LEIRSKOLE

OM STEDET
Fagerli leirskole ligger 860 moh. i fjellbygda
Skurdalen i Hol kommune, 9 km fra Geilo.
Turterrenget rundt Fagerli varierer mellom skog
og fjell. Hele året kan vi oppholde oss både på
fjellet og i bygda. Skurdalsvannet bruker vi til
kanopadling. Fagerli har stor stall med 4 hester.

ELEVENES OPPGAVER
Dere holder orden i fellesområdene, lager veggavis,
er på puslegruppe og hos hestene en ettermiddag.
Dere må holde god orden på rommene hvor dere bor.
Vi har lagt vekt på at rommene skal være koselige. Vi
tror du vil trives på Fagerli.

VÅRT PEDAGOGISKE
HOVEDSTIKKORD ER:
OPPLEVELSESRIKDOM

Hovedhuset med tilbygg på Fagerli rommer
soverommene – med eget bad. I tillegg har vi stor
spisesal, peisestue, aktivitetsrom, tørkerom for klær
og utstyr.
På Fagerli har vi hester som en naturlig del av
leirskoleprogrammet. Innføring i hestestell og
ridetime er inkludert. Stallen ligger 150m fra
hovedhuset og har eget skifterom. Vi har gode
løsninger for allergikere.
På tunet på Fagerli ligger et restaurert fjellgardstun
fra 17-1800 tallet. Her får elevene innblikk i eldre
levemåte og kultur. Vi har samling i ”gamlestua”
fra 1790.
Like ved Fagerli har vi ballplass med muligheter
for volleyball, fotball, frisbeegolfbane og andre
uteaktiviteter. Vinterstid har vi en liten ski- og
akebakke med lys, og ca 500m fra Fagerli har vi
stort skileikanlegg med ”kuler og staup”,
hoppbakker osv.

SYKDOM, SKADER, HANDICAP
Ved sykdom eller skader tar Fagerli kontakt med
distriktslegen på Geilo. Fagerli tar gjerne i mot elever
med handicap, og blir vi skikkelig underrettet om dette
på forhånd legger vi forholdene til rette slik at også
disse vil ha utbytte av leirskoleoppholdet.
PERSONELL
På kjøkkenet finner du kokk med hjelpere.
Videre er det leirskolelærere og instruktører som
har ansvaret for undervisningen, og som er ledere
for turene og aktivitetene.
VARIGHET – KAPASITET
Leirskoluka varer normalt i 5 dager fra mandag til
fredag. Fagerli har ca 70 sengeplasser.

PROGRAMMET-BARMARK
Vi gjennomfører leirskoleprogrammet mange steder;
i bygda, på fjellet, på og ved vannet. Fagerli kan tilby
følgende aktiviteter: natursti, førstehjelp,
Hardangervidda, dyre-og planteliv, ”naturens mester”,
pil- og bueskyting, klatring, kanopadling,
ferskvannøkologi, biotopstudie, ridetur, kart og
kompass, fjellturer.

FORMÅLET
Formålet med leirskoleuka er å gi elevene
muligheten til å oppleve hverandre i en ny situasjon
enn på skolen. Samtidig får de anledning til å
oppleve og lære ting som de ikke gjør på skolen.
Her får elevene praktiske og selvstendige
arbeidsoppgaver, og de møter naturen på nært hold.
FAGERLI ER UTESKOLE OG MILJØSKOLE

Vår og høst er det mulighet til å ligge ute en natt i
Fagerlis lavvu eller gapahuk – 100m fra Fagerli (ta
med egen sovepose).
Vi prioriterer elevenes sikkerhet. Ridning foregår i
rolige og trygge omgivelser, alltid med hjelm. I
forbindelse med kanopadling bruker alle flytevester.

Vi ber foreldrene gi beskjed til klasselærer om sykdom
eller handicap som vi må ta hensyn til under
gjennomføringen av leirskoleprogrammet.
TELEFONBRUK
Selv om dere foresatte selvsagt er spent på hvordan
deres sønn/datter har det på Fagerli, vil vi nevne at
mange elever får ekstra hjemlengsel ved at elevene
ringer hjem eller at dere ringer til dem. Vi anbefaler
derfor at ringing begrenses, og ved behov kontaktes
medfølgende kontaktlærer/ledere.
NISTE/TERMOS
Elevene smører seg matpakke, og får fylt termosen
med varm eller kald saft. Vi ønsker ikke at elevene har
med kakao/rett-i-koppen produkter, da det
erfaringsmessig blir mye søl på elevenes rom.
DU KAN VENTE AV OSS
Opplevelsesrike dager i gode omgivelser under
betryggende ledelse.
VI FORVENTER AV DEG
Respekt for leirskolens regler både ute og inne. Godt
humør og innsats i løpet av leirskoluka.

