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DET PEDAGOGISKE OPPLEGGET PÅ FAGERLI 

LEIRSKOLE BARMARK VÅR 

 
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 BARMARK VÅR 
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 kontaktlærer 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 platelivet i fjellet 

- fjellvettreglene 

- om reisen/lage reiserute 

 

Lange reiser blir ofte kjedelige for elevene. La elevene drive f.eks.kartstudie over reiseruta som de 

kan bruke på reisen, evt. sette på stednavn og severdigheter som passeres. 
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UKEPROGRAM PÅ BARMARK VÅRUKER 
 

ANKOMSTDAG 
Velkommen til Fagerli! Vi lar elevene gjøre seg kjent på Fagerli og gir noen praktiske beskjeder om 

sted og opplegg. Når klassene kommer tidlig, rekker vi en kort tur i terrenget rundt Fagerli. 

På ettermiddagen er vi i gang med gruppeoppgaver. 

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 normalt 

avreisetid ca. kl. 07.30. Vi håper at vårt barmarksprogram gjennom varierte aktiviteter og 

opplevelser skaper lyst til å være ute i naturen. 

 

ALT 1: KORT FJELLTUR M/GRUPPEOPPGAVER 

OPPTENNING AV BÅL, NATUROPPGAVER, PINNEBRØD M.M 
Teoritime: om kart og kartegn, laging av bål og bekledning. 

Uteopplegg: Fin og kort fjelltur i skogen bak Fagerli: med mange pauser og diverse praktiske 

gruppeoppgaver. 

 
Omtrent halvveis tenner vi bål og steker pinnebrød m.m. Frivillige forberedelser: 

klær og utstyr for fjelltur. 
 

 

Onsdag: 

Hovedaktiviteter: 

1) KANOTUR og STJERNEORIENTERING  
Teroritime: om bruken av kompass. Uteopplegg:  

Elevgruppen deles i to, og halvparten har stjerneorientering (øvelse i bruk av kart og kompass som 

passer fint både for nybegynnere og de som kan litt fra før) og den andre halvparten har kanotur på 

Skurdalsvannet. Bytting av aktivitet etter lunch. Flytevester har vi selvsagt til alle.  
 

2) PIL/BUESKYTING eller KLATRING, OG STJERNEORIENTERING  
Fagerli kan også tilby aktiviteter som pil og bueskyting og klatring. Klatring på bruskasser foregår 

med tau og seler som sikring. 

Elevgruppen deles i to, og halvparten har stjerneorientering(øvelse i bruk av kart og kompass som 

passer fint både for nybegynnere og de som kan litt fra før), og den andre halvparten har pil og bue 

eller klatring. Vi gjør oppmerksom på at Fagerli ikke har mulighet til å gjennomføre begge disse 

aktivitetene hver uke.  En av aktivitetene vil normalt tilbys. 
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Torsdag: 

RAFTING I NUMEDALSLÅGEN OG FAGERLI-LEKER 

 

       
 
Teoritime: Om rafting. Hva kan elevene forvente? Ustyrsbehov og organisering av dagen. 

 

Halve gruppen reiser med buss til Dagali Fjellpark. Der er det introduksjon- og sikkerhetskurs ved 

instruktørene, utdeling av våtdrakter og sikkerhetsutstyr. Ved elven er det ny briefing før elevene 

blir fordelt på flåter og rafter på Numedalslågen. Raftingen ledes av profesjonelle instruktører fra 

Dagali Fjellpark, i tillegg er leirskolelærer med. Elevene bør være trygge i vann, svømmeferdighet 

er ikke et krav. Elevene må ha signert tillatelse fra foresatte, og ekstra ullundertøy/sokker til 

raftingen. 

 

Halve gruppen er på Fagerli leirskole, og har Fagerli-leker ute i tunet. Leikene er varierte og fokus 

er på samarbeid og uhøytidelig moro. 

 

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) arrangere f.eks. volleyball-, bordtennis-, frisbeegolf- eller fotballturneringer. 

b) tenne bål på bålplassen om kvelden. 

c) fisketur/bading/kanotur med spesielt interesserte elever. Låner våre kanoer/vester. 

d) disco 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstratilbud på Fagerli: 

OVERNATTING I GAPAHUK/LAVVU  
 

Fagerli har en gapahuk/lavvu som er plassert inne på leirskoleområdet. De elevene som har lyst kan 

få overnatte en natt her. De går da ut og legger seg når de andre går til sengs på rommene sine. 

Fagerli stiller med underlag, mens hver deltager må ha med egen sovepose. I gapahuken/lavvuen er 

det plass til  8 - 10 elever pr.natt. 

 

     



5 

 

Elevene må vanligvis ligge uten voksne i gapahuken, men den er plassert så nær til 

leirskolebygningen -ca 200m - at det er mulighet til å gå inn til senga si om natta, dersom det blir 

uvær e.l.  

 

Kjekt å vite om Fagerli- 
På Fagerli får dere fire måltider hver dag: frokost, niste/termos , middag og kveldsmat.(torsdag- 

normalt 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 vanlig med en eller to ledere pr. klasse. 

Lykke til med forarbeid og planlegging!    

 


