Informasjon om det pedagogiske opplegget på Solåsen leirskole.
Solåsen leirskole har som mål å treffe flere områder i
gjeldende læreplaner. Samtidig inneholder vårt program og pedagogiske opplegg flere elementer som er
samkjørt med den nye overordnet delen av læreplanverket. Blant annet de tverrfaglige temaene:

“På Solåsen leirskole jobbes det
stadig med pedagogisk utvikling
og med forankring av vår virksomhet og undervisning i
gjeldene lærerplaner.”

Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.
Andre elementer som vi har fokus på er:
• Mestring
• Praktisk læring og tverrfaglig arbeid
• Fysisk aktivitet
• Friluftsliv og naturforståelse
• Miljøkunnskap
• Integrering
• Sosial kompetanse
På leirskolen er vårt mål å skape motivasjon, glede, bedre klassemiljøet og fremme
læring på en bred front.
Det er vår forståelse at leirskole er viktigere enn noen gang, grunnet dagens fysiske
inaktivitet, globale miljøutfordringer, fordommer, samt viktigheten av integrering av
flerkulturelle barn/klasser. I tillegg anser vi sikkerhet ved sjøen/sjøvett som særlig viktig å fokusere på.
Når elever og lærere fra ulike skoler bor og lever sammen en uke, og utfordres i
praktiske samarbeidsaktiviteter, tror vi det gir en særs god læringsarena som supplement til normalskolen.

For noen elever er det første gang borte fra mor eller far. Her på Solåsen gjør vi alt
for å tilby et engasjerende opphold, som er trygt og godt for både elever, lærere og
foresatte.
I løpet av en uke på Solåsen har elevene 31 timer med obligatorisk undervisning. I
tillegg benytter vi oss av aktivitetsledere som på ettermiddagene er med på å aktivisere elevene, samt ha kiosk og bidra med det som måtte være.
Undervisningen på leirskolen er rettet mot gjeldende lærerplaner, og vi jobber mye
mot den ny overordnet del, samt inn mot kompetansemålene som vi igjen har delt inn
i læringsmål. Vi har fokus på at elevene selv skal få oppleve og erfare i løpet av oppholdet.

Undervisningen som foregår på dagtid er alltid gjennomført av pedagogisk personell
på Solåsen. Samtidig ønsker vi å samarbeide med medfølgende lærere/foresatte, da
vi i undervisningen også ønsker hjelp og engasjement. Dere kjenner elevene best og
bistand fra lærere/foresatte er både viktig og hensiktsmessig, da det fører til at uken
her på leirskolen blir best mulig for dere og deres elever.

For å sikre et best mulig opphold er vi opptatt av å hele tiden være i dialog med
elever og lærere. Derfor har vi et morgenmøte med alle lærerne hver morgen før frokost.

De fleste dagene deles elevene opp i grupper. Antall ansatte fra Solåsen som deltar i
undervisningen vil variere utifra hvilken dag det er og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, samt hvor mange elever som er på leirskolen.

Solåsen leirskole har stor fokus på at sikkerheten blir ivaretatt for både elever og
lærere. Vi har gode rutiner, og alle som jobber på den pedagogiske siden har
nødvendig kunnskap og erfaring til å gjennomføre undervisningen på en solid, god
og sikker måte.

Temaprogram

Mandag (Velkommen!)
Dere ønskes velkommen til Solåsen kl. 13.00. Da har vi noe tid til innkvartering og
orientering for lærer før middagen serveres i matsalen kl. 14.00. Deretter får elevene
vite litt mer om leirstedet før vi tar turen til stranda. Her blir det mulighet for bading,
roing og krabbefiske. Ut på kvelden vil vi ha en leirskolesamling og noen leker.

Tirsdag (Livet i fjæra)
Tema for dagen er ”Livet i fjæra”. Etter en introduksjon etter frokost går veien mot
stranda og sjøen for å utforske, lete og oppdage. Det er også tid til bading, roing og
krabbefiske. Kan dere slå rekorden med å fange over 400 krabber på ei uke? Elevene blir stort sett delt i 2 grupper denne dagen. Etter middag blir det noe etterarbeid
og oppsummering, før vannsklia åpner. Dagen avrundes med elevkveld (elevprodusert) og fritid.

Onsdag (Historisk dag)
Dagen starter med vikingaktiviteter her på Solåsen. Det blir mulighet til å skyte med
blant annet pil og bue, samt lage sitt eget sitteunderlag. Frem til lunsj er elevene
innom flere poster her på Solåsen. Etter lunsj går turen inn til hvalfangerbyen Sandefjord og Hvalfangstmuseet, som er en stor opplevelse. Som ekte turister blir det også
litt fritid i Sandefjord. Tilbake på Solåsen, etter litt pizzaboller, vil elevene bryne seg
på horisontale utfordringer i klatreveggen. Dagen avrundes med en samlingsstund i
leirskolens regi, hvor det vil bli servert en smak av havet, gjennom en deilig sjømatpita.

Torsdag (Hav og sjøvett)
For mange er det en stor opplevelse å slå følge med Fiskeskøyta ”MS Viksfjord” ut
på havet. En flott naturopplevelse der vi også har mulighet til å prøve fiskelykken. MS
Viksfjord tar to turer, de som ikke kaster loss, padler kano/kajakk, leter etter ting i
fjæra, bader og/eller fisker krabber. Fisken vi fanger inngår som en del av det pedagogiske opplegg senere på dagen. Blir det dratt en del fisk er det mulighet til å grille
dette enten på ettermiddagen eller på fredagen. Etter middag er det forhåpentlig
praktisk/teoretisk opplegg med fisken i fokus. Vannsklia fylles med vann og sprudlende elever. Etter kveldsmat avrundes dagen med elevkveld og fritid.

Fredag (oppsummering)
Leirskoleoppholdet nærmer seg slutten, og det er tid for å pakke, rydde og vaske. Vi
oppsummerer uka og har en hyggelig konkurranse før vi spiser en felleslunsj. Hjemreisen går ca. 12.00.
Det tas forbehold om noe endringer på programmet. Dette kan forekomme ved kort
uke (4 dagers leirskole), hvis gruppen er svært stor eller hvis uforutsette ting skulle
inntreffe. Da vil organiseringen kunne bli noe annerledes, men aktivitetene er mye
det samme.
Er det noe mer dere lurer på eller ønsker dere et skriv spesifikt rettet mot kompetansemålene/læringsmålene er det bare å ta kontakt.
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Leirskolelærer Stine Hovden

