
Spørsmål og svar for lærere og foreldre/foresatte. 
 

 

- Når kommer vi og når drar vi? 
Ankomst leirskolen 10.30 ankomstdagen og avreise kl. 12.00 på avreisedagen.  

 

 

- Hvordan er det å være på Aarholt-tunet leirskole? 
- Vi har som mål å være elevfokusert og ta eleven på alvor. Oppholdet skal være godt for alle. 

Vi har gøyale og varierte aktiviteter gjennom hele uka, også ettermiddag og kveld. Og vi får 

masse positive tilbakemeldinger på trivsel. Vi er opptatt av å skape gode relasjoner gjennom 

samhandling. 

  

 

- Kan vi ringe til barna våre? 
- Når elever er i kontakt med de hjemme blir det lett hjemlengsel hos dem eller hos andre 

elever som ikke får telefon. Gå ut fra at barna har det bra hvis dere ikke hører fra dem eller fra 

lærer. La barna få oppleve mestring ved å trene på å være borte fra hjemmet.  

(Dessuten; hvis det er noe eleven lurer på, er det lærerne her som skal svare eller hjelpe, og 

ikke dere hjemme. (F.eks: jeg finner ikke lakenet mitt?) Ved særskilte behov hos eleven gjør 

noen foreldre og lærere avtale om at lærer disponerer mobil/elevens mobil som det kan 

sendes melding til/fra, men pga. aktiviteter og dårlig mobildekning får dere ikke nødvendigvis 

svar samme dag. Elevene kan IKKE snakke i mobil eller tekstmelde når vi har program eller 

undervisning. Et godt tidspunkt hvor elever/foreldre kan avtale kontakt via lærer, er før 

frokost/lærermøte i tidsrommet kl. 7.30-8.00) 

 

- Skal viktige beskjeder eller bursdagshilsner gis elevene, så benytt ordinært tlf. nr. 33 33 90 

96 midt i frokosten kl. 8.40. (Pga. mye program og opplevelser ute, er elevene ikke 

tilgjengelige på dette nummeret ellers på dagen.) 

  
 

- Kan elevene ha med seg mobilen? 
- Nei. Leirskolen tar ikke ansvar for verdisaker. Elevene får lettere hjemlengsel. De får fokus 

utenfor leirskolen. Og det er dårlig mobildekning på stedet. I tillegg kan andre reagere på 

elektrisiteten. Mobilladere kan være brannfarlige. Og hvis de har kamera på telefonen kan 

denne misbrukes overfor elever som ikke skal avbildes, eller ikke har gitt samtykke til dette. 

Men snakk om det på et foreldremøte. Hvis skolen/medfølgende lærere ønsker at elevene skal 

ha med seg en mobil uten kamera skal medfølgende lærer oppbevare mobiler på låst rom og 

styre bruken så det ikke skjer i undervisningstiden eller når det er program. Gå ut fra at 

eleven har det bra hvis dere ikke hører noe. 

Elevene kan godt utstyres med armbåndsur, så slipper de mobilen som unnskyldning for å vite 

tiden. Da lærer de også et visuelt bilde av tiden. Vi har klokker hengende oppe på veggene. 

Og hvis de skal fotografere skal det gjøres med kamera og ikke med mobil som kan 

misbrukes. 

Vi får sterke tilbakemeldinger under evalueringen siste dagen.  

Elever rekker opp hendene og forteller uoppfordret at: «det var deilig å få en lang pause fra 

mobilen min», «jeg oppdaget alt jeg kan gjøre når jeg ikke har en mobil i hendene», «vi 

lekte sammen i stedet for å sitte foran skjermen».   

 



- Kan vi komme på besøk i løpet av uken? 
- Nei, det fører ofte til hjemlengsel hos de andre. Leirskolelærerne opplever at forstyrrelser 

kan ødelegge for planlagte aktiviteter. Vi har aktiviteter også på ettermiddag og kveld. (Se 

neste punkt). 

 

 

- Kan vi komme på besøk i etterkant av leirskoleoppholdet?  
- Ja! Bondegårdsferie, Villmarksleir og klassetur kan bestilles på www.aarholt-tunet.no 

 

 

- Hvor mye lommepenger trenger elevene? Covid-19 regler må følges ! 
- Elevene får 4 måltider om dagen og dessert til middag og trenger ikke handle i kiosken eller 

ha med ekstra mat (bortsett fra matpakke med vanlig mat til lunsjen første dagen, det er ikke 

lov å ha med tyggegummi, nøtter, chips ol).  

Lærerne som kommer kan velge mellom følgende for elevene sine:  

- å droppe kiosk og heller kose seg meg takkebrødsteking og frukt som leirskolen har 

- å ha med eget «felles godt» som: frukt, kjeks, sjokolade ol (uten nøtter) som er handlet 

inn fra klassekassa og deles i fellesskap på en hyggekveld i ett rom hvor bordene er 

rengjort etter Covid-19 regler og alle har vasket seg på hendene. 

- elevene har et «romprosjekt» hvor de samarbeid om å handle inn fra kiosken på 

Aarholt-tunet (maks kr 50,- pr. elev) og deler med hverandre etterpå på en 

hyggekveld, slik at alle får noe som de liker.  Dette alternativet er helt avhengig av 

nivået av smitte i samfunnet og kan på grunn av Covid-19 falle bort som ett alternativ. 

 

 

- Hva hvis eleven vil kjøpe med seg en kanin? 
- Det går ikke på en leirskoleuke. Av prinsipp selger vi dyr kun til voksne.  

(Dette av hensyn til dyret, familien som skal få det og for å unngå kjøpepress på en 

leirskoleuke.) 

 

 

- Hva får elevene oppleve i løpet av uka? 
- Noe av programmet har vi skissert i en ukeplan/dagrytme (se også mer info på nettsidene 

våre: aarholt-tunet.no  - gå så til: Leirskole). Innhold og tidspunkt endres bla. pga. været.  

 

 

- Får vi kjøpe Fotobok? 
Hvis skolen har ønsket Leirskoledagbok, blir det tatt bilder gjennom uka. Noen uker etter 

oppholdet går det an å få kjøpt Leirskoledagbok (40-64 sider). Rabatt om det bestilles 

klassesett. 

” Leirskoledagboken er et flott minne fra min datters leirskoleuke. Jeg skulle ønske jeg kunne 

hatt det samme etter min egen leirskoleuke for mange år siden, hilsen foresatt. ” 

 

 

- Blir det bading? 
- Nei, vi har ikke lagt inn badeaktiviteter i leirskoleuka.  

(Hvis gruppa har flåtepadling og fisking i Villmarkstunet, SKAL alle bruke flytevester vi har.)  

 

- Hvordan skal elevene bo? 



- Elevene bor i vinterisolerte hus med bad i boenheten. (Bortsett fra hvis dere har bestilt "ute-

leirskole/klassetur" i Villmarkstunet eller Bøketunet). Det er god standard på rommene 

innomhus da stedet i vinterhalvåret blir brukt til voksen-kurs. Rommene/leilighetene er 

familierom/leiligheter og har soveplasser for 2-8 stk.  

(Hvem som skal bo sammen avklares med lærer. Det er bla. avhengig av hvor mange 

lærere/assistenter som er med hele uka. De voksne har tilgang til eget «voksenbad».)  

 

- Må alle være med på overnatting i Villmarkstunet eller Bøketunet? 
- Alle er med på turene til Villmarkstunet og Bøketunet. Når aktivitetene er slutt om kvelden, 

går alle tilbake til leirskolen. De som skal sove ute pakker soveposen og går med læreren sin.  

(Medfølgende lærere overnatter selv sammen med elevene på ute-sove-stedet. Vi vil anbefale 

at hele klassen er sammen om denne opplevelsen. Av klær anbefaler vi ullstillongs og ulltrøye 

i stedet for bomullsklær. Også lue og ullsokker er nødvendig. Det blir en bedre opplevelse når 

en ikke fryser. Og bedre å kunne ta av seg hvis det blir for varmt, enn å mangle noe å ta på 

seg.)  
 

- Må vi kjøpe underlagsmatter, sovepose eller fjøstøy til elevene? 
- Nei, vi har underlagsmatter i Villmarkstunet og Bøketunet. Har dere ikke sovepose til 

uteovernatting, så lån av noen venner. Vi har noen få soveposer til utlån til ute-soving hvis 

noen ikke har med seg sovepose hjemmefra, og skal sove ute.  

I sengene inne har vi dyner og puter, så eleven tar med dynetrekk, putetrekk og laken som er 

renvasket på minst 60 grader.  La eleven øve på å legge på sengetøytrekk hjemme. 

Utenpå-tøy som brukes hos dyrene skal være langarmet og langbeinet og romslig tøy. Gjerne 

gammelt, eller treningstøy, eller kjeledress kjøpt på loppemarked. Tøyet må være renvasket 

på 60 grader. Vi har mulighet til gratis å låne ut; gjenglemt fjøstøy, regntøy og vindtøy.  

 

- Hva med allergier? 
- Læreren må ha med seg en oversikt over allergier og medisinbruk. 

  Er det matallergi eller andre spesielle behov, må leirskolen få vite dette senest 14 dager før, 

for å kunne ta hensyn. Evt. tar eleven med egen diett-mat.  

 

For å unngå problemer med dyreallergi er vi nøye på at ingen dyr får være inne der elevene 

bor, og alle må være nøye med klesskift og må dusje etter besøk i kufjøset. Eget dyrestell-tøy 

må IKKE tas med inn på rom, håndvask ER viktig. Dyrestellet er valgaktivitet, de som har 

sterk dyreallergi trenger derfor ikke være med på alt, men alle MÅ være med å få info om 

dyrene. 

 

- Ta-med-liste 
Det er MEGET VIKTIG at dere foresatte lar barnet selv få trene på å pakke bagasjen sin. 

Dere skal ikke pakke for dem for da vet de ikke hva de har med seg eller hvor de for eksempel 

har lakenet de skal legge på madrassen. Sengetøytrekk må de ha trenet på hjemme for å klare 

å legge det på /hjelpe hverandre med å legge det på.  

Dere skal kun hjelpe barnet så det sjekker ta-med-lista på korrekt måte, legg alt fram på 

senga, og la eleven pakke det selv. De som har trent på dette på forhånd er stolte over å vise 

oss hva de kan. Leirskolen kan IKKE pakke elevens bagasje på fredagen.  

(Hvis elevene pakker i bag, må de i tillegg også pakke i skolesekken sin. De trenger en 

romslig sekk for å kunne bære klær, matpakke, drikkeflaske, støvler og utstyr på turdagene. 

Har dere ingen sekker/skolesekker hjemme, så lån av andre eller kjøp billig på loppemarked, 

eller bruk en bag som har skulderstropper.) 
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