
 Høst Jul Vinter vår 

 august – november November – desember Januar – april Mai - juni 

Mandag Velkomst 
Tildeling av rom 
Informasjon 
natursti 

Velkomst 
Tildeling av rom 
Informasjon 
Utdeling og testing av 
langrennsski i tunet. Lån av 
langrenns-utstyr er gratis. 

Velkomst 
Tildeling av rom 
Informasjon 
Utdeling og testing av 
langrennsski i tunet. Lån av 
langrenns-utstyr er gratis. 

Velkomst 
Tildeling av rom 
Informasjon 
natursti 

Tirsdag  
Gode muligheter for 
tilpasninger for elever med 
behov hele året. 

Vi deler gruppen i 2 og går 
en nærtur. Underveis er det 
flere hyggelige stopp.  Turen 
varer i ca. 4 timer.  

Vi deler gruppen i 4: 
1. lysdypping og skileik 
2.  
3. Nissespikking og 

julebruskasseklatring 
4. Flatbrødbaking 

I løpet av 2 dager får alle 
elever delta på alle 
aktiviteter. 

Skileik og skiinstruksjon på 
leirskolens egne preparerte 
skileikområde. 
Alle får utfordringer og 
instruksjon tilpasset sitt 
ferdighetsnivå. 
Aktiviteten varer i ca. 4 
timer. 

Vi deler gruppen i 2 og går en 
nærtur. Underveis er det 
flere hyggelige stopp. Turen 
varer i ca 4 timer.  

Onsdag 
Gode muligheter for 
tilpasninger for elever med 
behov hele året. 

Valgdag 
Elevene kan velge mellom: 

1. Kano 
2. Bruskasseklatring 
3. Pil og bue 
4.  

Alle aktivitetene kombineres 
med en økt 
stjerneorientering.  
Aktiviteten varer i ca. 4 
timer. 

Skitur. 
Vi tar buss til Kikut som er 
utgangspunkt for turen.  
Elevene deles i 3-4 grupper; 
Markmus: veldig rolig tur 
med veldig mange og lange 
stopp. 
Fjellrev: rolig tur med 
mange stopp. Litt raskere 
enn Markmus. 
Hare: Rask tur med få og 
korte stopp. For de spreke 
og gode på ski.  
Alle turene varer i ca 4 timer 
og ender ved leirskolen. 
 
 

Valgdag 
Elevene kan velge mellom: 

1. Kano 
2. Bruskasseklatring 
3. Pil og bue 
4.  

Alle aktivitetene kombineres 
med en økt 
stjerneorientering.  
Aktiviteten varer i ca. 4 
timer. 



Torsdag  
Gode muligheter for 
tilpasninger for elever med 
behov hele året. 

Fjelltur. 
Vi tar buss til 
utgangspunktet og går 
fjelltur hele dagen. Turen 
varer i ca 4 ½ time. Hvor vi 
går avgjøres med bakgrunn i 
vær og føre, og i samråd 
med klasselærere. 
Alt. 1. Birgitshovda 
Alt.2. Hallingskarvet 

Aktivitetsdag 
Hva vi gjør avgjøres av flere 
faktorer: skiføre? Er heisene 
åpne? Hvordan er været? 
Osv.  
Kanskje reiser vi i 
alpinbakken og boltrer oss 
der slik som beskrevet på 
torsdager vinter? Eller 
kanskje det blir hundekjøring 
og truger her i nærheten av 
leirskolen? Vi samarbeider 
nemlig med veldig flinke 
hundekjørere og veldig snille 
hunder. Eller kanskje det blir 
noe annet moro? 

Alpindag 
Vi reiser på Kikut og boltrer 
oss i Ski Geilo sine bakker på 
Vestlia-sida. Elever som har 
stått en del får kjøre 
sammen i små grupper uten 
en voksen etter en liten økt 
med leirskolelærer. Elever 
som har stått lite slalom får 
god skiinstruksjon i 
nybegynnerområdet. 
Leie av slalåm-utstyr er 
inkludert i oppholdet. 
Aktiviteten varer i ca. 4,5 
timer. 

Rafting 
Vi deler gruppen i 2. 
Gruppe 1 tar buss til Dagali 
Fjellpark og rafter med 
profesjonelle instruktører 
der. 
Gruppe 2 har Fagerli-leikene i 
tunet på Fagerli og spiser 
formiddagsmat rundt bålet. 
Etter formiddagsmat bytter 
vi. 

fredag Avslutning romkonkurranse 
Pakking 
Kviss eller leik 
Avreise 

Avslutning romkonkurranse 
Pakking 
Innlevering av langrenns-
utstyr 
Kviss eller leik 
Avreise 

Avslutning romkonkurranse 
Pakking 
Innlevering av langrenns-
utstyr 
Kviss eller leik 
Avreise 

Avslutning romkonkurranse 
Pakking 
Kviss eller leik 
Avreise 

 


