DET PEDAGOGISKE OPPLEGGET PÅ FAGERLI
LEIRSKOLE JUL
VÅR PEDAGOGISKE MÅLSETTING
Gjennom undervisningen ønsker vi å gi elevene en holdning til og en kunnskap om naturen som
gjør at de får lyst til å ferdes i den, blir glad i naturen,og får lyst til å vite mer om den -om
hvordan den oppfører seg og om hvordan vi best skal oppføre oss for ikke å skade den eller
naturen skal skade oss.
Leirskole på Fagerli er friluftslivsaktiviteter.
Vi forsøker å legge forholdene slik til rette at elevene får med seg mange opplevelser av
forskjellig slag i løpet av leirskoleuka.

Opplevelsesrikdom er et hovedstikkord for leirskoleuka på Fagerli.

UKEPROGRAMMET JULELEIRSKOLE
Fagerli har flere spennende aktiviteter enn det vi får plass til i en leirskoleuke. Det betyr at
Fagerli veksler litt på aktivitetene, ikke alle uker blir helt like programmessig.
Vi må ta hensyn til helheten i opplegget og til vær - og føreforhold, slik det er i fjellet.
Dersom klassen har egne ønsker for aktiviteter og opplegg som de ønsker at vi skal gjennomgå
eller som klasselærer selv ønsker å gjennomføre, er det bare å ta kontakt.
Når det gjelder rekkefølgen av dagsplanene bestemmes den av leirskolelærerene.
Vi forbeholder oss retten til å forbedre/omarbeide innholdet i den enkelte dagsplan.

FORSLAG TIL GENERELT FORARBEID OG ETTERARBEID
Forslag til frivilige emner som kan taes opp på skolen som genrell forberedelse til
leirskoleoppholdet på Fagerli, alt etter tid og tilpasning til annet stoff:
- om været og klimaet
- om utstyr og bekledning
- om Hardangervidda
- om Hol kommune
- om dyre- og plantelivet i fjellet
- fjellvettreglene
- om reisen/lage reiserute
- skismøring
Lange reiser blir ofte kjedelige for elevene. La elevene drive kartstudie over reiseruta som de kan
bruke på reisen, evt. sette på stednavn og severdigheter som passeres.
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UKEPROGRAM JULELEIRSKOLE
ANKOMSTDAG
Velkomst, romplassering og utpakking. Vi lar elevene gjøre seg kjent på Fagerli og gir noen
praktiske beskjeder om sted og opplegg.
Når klassene kommer tidlig, rekker vi en kortskitest rundt Fagerli, og får prøve ski og øve seg
litt.
På ettermiddagen er vi i gang med gruppeoppgaver som for eksempel kanefart, avis,
puslegrupper og uteaktiviteter/leker.

Vi håper at de klassene som kommer med tog til Geilo, velger å komme med toget som går fra
Oslo eller Bergen ca kl. 08.00.
De klassene som reiser med buss fra skolen til Fagerli har normal avreisetid kl. 07.30.

TIRSDAG og ONSDAG:
I løpet av disse to dagene har elevene flere aktiviteter som går på omgang f.eks.:
-lysdypping
-baking
-skileik
-ridning
-spikking
-uteaktiviteter
-bruskasseklatring
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Torsdag; SKITUR ELLER SKILEIK
Teoritime: om skiutstyr og skismøring
Uteopplegg:
Vi tar en kort busstur opp på fjellet, eller til skiarenaen på Geilo. Med Hardangervidda som
nærmeste nabo har vi et flott utgangspunkt for skiturer og skileik.
Intensjonen med dagen er ikke at alle skal gå så langt på ski, men at alle skal være ute i naturen
en dag, oppleve naturen omkring oss; skiglede/mestring.

Vi tar selvsagt hensyn til vær- og føreforhold og til elevenes forutsetninger og utstyr.
Frivillige forberedelser:
Om fjellvettregler og utstyr for fjelltur, motivere klassen for en flott tur på ski.
NB. Vi tar forbehold om endringer i programmet avhengig av faktorer utenfor vår kontroll, f.eks.
vær- og føreforhold.

AVREISEDAG
Etter frokost og nistesmøring er det gruppeoppgaver, pakking, opprydding og felles avslutning av
leirskoleuka.
Det normale avreisetidspunktet på fredag er mellom kl.10,30 og kl. 11.00.
Dette passer fint med togtider fra Geilo –både til Bergen og til Oslo.
Bussavreise fra Fagerli bestilles til samme tid.
De fleste klassene er da hjemme på skolen ved normal skoleslutt på fredag.
Elevene får med niste for dagen og full termos.
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EKSTRA FRITIDSTILBUD FOR KONTAKTLÆRER SAMMEN MED
ELEVENE
I tillegg til våre vanlige fritidsaktiviteter og spill som elevene kan bruke i fritiden, ligger mange
muligheter åpne for klasselærere og medfølgende ledere.
Klasselærere og medfølgende ledere kan på eget initiativ:
a) tenne bål på bålplassen om kvelden.
b) arrangere akeaktiviteter, skileik og moro i snøen.

Kjekt å vite om Fagerlivi har skistøvler, staver og turski til gratis utlån til de som ikke har selv; dere tar med oversikt
over hvem som trenger å låne ski.
På Fagerli får dere fire måltider hver dag: frokost, niste/termos , middag og kveldsmat.(torsdagnormalt seinere middag og ingen kveldsmat)
Frokost er vanligvis kl. 07.45 hver morgen, middag kl.15.30 og kveldsmat
kl. 19.30.
Leggetid for barneskolen er vanligvis kl. 22.00.
Det er normalt med en eller to ledere pr. klasse.
Lykke til med forarbeidet og planleggingen!
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