
I sommerhalvåret - barn, ungdom, familiegr 
Fra april til oktober har vi tilbud til barne-, ungdoms-, og 
familiegrupper, konfirmantgrupper, kor, korps og orkestere 
som har sine kurs. I tillegg tar vi imot leirskole for 6.-7. 
klasse og klasseturer - alle trinn.  
I juli er det ukes bondegårdsferie med koselig 
aktivitetsprogram for familier. 
Egen uke for aleneforeldre med barn.  
Se våre sider: www.bondegårdsferie.no 
 
 
I vinterhalvåret - voksengrupper 
Fra oktober til april tar vi imot kursgrupper som har sine 
egne kurs, - både i helger og på hverdager.  
Organisasjoner, bedrifter, foreninger, stat, kommune, 
menigheter får et annerledes sted for sitt arrangement, et 
sted med atmosfære, nærhet av et aktivt vertskap og god 
mat i et alkoholfritt miljø.  
Egne kommunikasjonskurs for par.  
Se våre sider: www.samlivskurs.no 
 
 
Overnatting i hus og villmark 
Gjestegården har 24 nyrestaurerte, koselige og egenartede 
rom fordelt på to stabbur, to hytter, fem leiligheter i låven 
og fem i bryggerhus. Rommene har fra to til fem 
soveplasser. Noen leiligheter består av flere rom. Alle 
leiligheter har eget bad og kjøkkenkrok.  
I tillegg har vi to villmarkstun med ca 50 soveplasser på 
hvert sted. 
 
 
Miljøbevisst leirskole 
Aarholt-tunet driver økologisk landbruk med gras-
produksjon og dyr. 
144 m2 solfangere på taket av låven vil gi varmt vann vår, 
sommer og høst, og et fyringsanlegg på biobrendsel fra 
gårdens skog vil gi varme gjennom hele vinteren ! 
Egen miljøstasjon for kildesortering og kompost i 
kjøkkenhage. 
 
 
Anbefalt leirskole 
Aarholt-tunet leirskole er en anbefalt leirskole av norsk 
leirskoleforening 
 

Utvikling av mennesker 
Aarholt-tunet Gjestegård og leirskole gir utfordringer som 
den enkelte og gruppa kan vokse på.  Mestring, undring og 
samhandling gir minnerike opplevelser og stor læring.  
Gleden og begeistringen over å få til noe en ikke trodde en 
skulle greie gir mening for oss alle. 
 
Aarholt-tunet har dyktige pedagoger og ansatte som ønsker 
å se den enkelte elev. Dele begeistringen med eleven. 

 
 

 
 

Klassetur 
Leirskole  

Kurs i bruk av natur 

 
 

Utfordrende aktiviteter i 
trygge omgivelser  

 
Opplegg for: 
barnehager 
1. - 4. klasse 
5. - 7. klasse 
8. -10. klasse 

Leirskole 
Videregående 

Naturped. for lærere 
 

 
Aarholt-tunet Gjestegård og leirskole 
 

 

Aarholt-tunet tar imot grupper av mennesker til 
overnatting, matservering og aktiviteter. 
Spennende mestringsoppgaver, dyretun med kos og stell 
av mange dyreslag. Gårdsaktiviteter. 
 
Gjestegården er ingen åpen gård med kafè. Det er fordi 
vi er opptatt med de bestilte gruppene og 
arrangementene. 
 
Forespørsel og bestilling: 
Aarholt-tunet Gjestegård,  
Årholtveien 80, 3160 Stokke 
tlf: 33 33 90 96, fax: 33 33 90 97 
Mail: aarholt@online.no       www.aarholt-tunet.no  



Barnehage (3 - 6 timer) f.eks: 
- Stigeklatring med sikringsutstyr 
- Traktorforskning 
- Halmhopping 
- Besøk i dyrefjøset med kos av dyr 
- Matlaging på bål (f.eks temaet "eventyret om 
pannekaka", male korn, hente melk, plukke egg) 
  

 
 
1.-4. klasse / SFO: (4-6 timer) f.eks: 
- Aktivitetsløyper (natursti),  klatring 
- Steking av brød på takke 
- Brødbaking i gammel ovn (3 timer inkl. spising) 
- Dyrestell / kos. Alle får hver sine kaniner for matstell 
- Tarzanløypa, komme seg over mange bruer 
 

 
 
5.-7. klasse dagstur (evt. med overnatting i gapahuker) 
- Klatre på låvevegg med sikringstau og seler 
- Klatre på bruskasser med sikringsutstyr 
- Klippe sau, tvinne tråd eller karde og tove ullbilde  
- Lære å felle trær, hogge ved og tenne bål 
- Orientering etter kart, finne poster (stjerneorientering) 
- Teamløype, 8 stasjoner hvor en gjør laget sitt dyktig 
- Overnatting i villmarkstunet, - flåtepadling dagen etter 
- Besøke Fredriklia hvor en eneboer bodde under jorda 
 

 
 
8.-10. klasse, aktivitetsdag f.eks: 
(evt. med overnatting i gapahuk) 
- Powerløype; svevebane, Burmabru, klatring på låvevegg, 
bekkehopping, pil og bue-skyting, bruskasseklatring 
- Teamløype 
- Lære å felle trær og hogge ved 
- Overnatting i ett av villmarkstunene 
- Flåtepadling og fisking 
 

 
 
Videregående skole; aktivitetsdag f.eks: 
(evt. med overnatting i gapahuk): 
En 5-6 timers dagstur kan bli svært innholdsrik. 
- Svevebane 
- Burmabru 
- Klatre på låvevegg 
- Hoppe over bekk med stavsprang 
- Pil og bue-skyting 
- Bruskasseklatring 
Teamløype, 8 utfordrende samhandlingsaktiviteter. 

 
 
Leirskole 
Fra mandag til fredag. Staten har allerede overført til 
kommunens rammetildeling et beløp pr. elev som skal 
dekke mesteparten av et leirskoleopphold. Staten betaler 
også for undervisningen på leirskoleuka. 
Aarholt-tunet leirskole har et av de rimeligste oppholdene i 
landet for leirskole. Ta kontakt for pris og innhold. 
Se: www.aarholt-tunet.no/leirskole.html for mer info. 
 
 
Naturpedagogikk for lærere. 
Er du lærer som har hatt ønske om å ta med klassen ut i 
naturen men trenger litt mer trening ? Vi feller trær, hogger 
ved, tenner bål, lager enkle gapahuker, lager mat ute fra 
naturen, lærer om biotoper, geologi, førstehjelp, turutstyr 
og bekledning. Begeistringen over det en erfarer ute kan 
overføres til kunnskap som formidles inne.  
Vi har svært allsidig stab med pedagoger som har bred 
bakgrunn. Vi kan lage en eller flere dagsopplegg for 
gruppe med lærere. Lærerne kan senere ta med klassen og 
prøve ut det som er lært. 

PRISER: kr 1000,- pr. time pr. gr. opptil ca 20 delt.  
Pr. pers. utover 20 stk; kr 30,- pr. time. Overnatting i 
gapahuker; kr 180,- pr stk pr natt. + for avtalt program. 
Overnatting på Gjestegården: pris avtales. 

Avhengig av lengden på oppholdet, velges det blant 
de foreslåtte programposter. 

 


