
Orientering til kontaktlærer  
Solåsen har en flott beliggenhet for å drive leirskole. Vi kan tilby spennende aktiviteter
preget av mye uteliv:  

• ”Livet langs kysten” er hovedtema for uka. 

• Vi har praktisk og teoretisk sjøvettundervisning.  

• Vi har fokus på miljø og bærekraft. 

• Vi bygger fellesskap og evne til samhandling.  

• Elevene får mestringsopplevelser ved f. eks fjellklatring.  

• Dere får god mat tilberedt av kjøkkenet tre ganger om dagen.  
 

For et trivelig leirskoleopphold må alle være med å gi litt. Under følger noen punkter
som er greit for deg som kontaktlærer å tenke gjennom. 
  

Kontaktlærers oppgave:  

• Leirskolelærer   har ansvaret for gjennomføringen av programmet. Vi er 
imidlertid avhengig av engasjement og hjelp underveis i oppholdet og 
undervisningen.  

• Kontaktlærer   tar med elevliste, og bestemmer fordeling på rommene, som 
regel 4 på hvert rom.  Lærer/ ledere har ansvar for ro og orden på internatet, 
og i fritiden. Dette innebærer også at dere må være sovende nattevakt. Det 
vil imidlertid være bemannet på Solåsen frem til klokken 21.30 hver dag, og 
dere får utdelt telefonliste med telefonnummer til både leirskolelærer og daglig 
leder ved ankomst. Lærer/ledere får dyne, pute og fremlagt sengetøy. 

• Bading   er en populær aktivitet hvis været tillater det. Kontaktlærer er ansvarlig 
for å innhente tillatelse fra foreldre/foresatte for at elevene kan bade. Dette 

pga. regelverket om bading i skoletiden. Vi ber 
om å få tillatelsen skriftlig. All bading skjer på 
trygge steder, og alltid under tilsyn. Vi stiller 
med en badevakt når vi er på strandtur. 
Imidlertid viktig at medfølgende lærere også er
med og «har et overblikk» over elevene under 
opphold ved sjøen. Vi har også ei 60 meter 
lang vannsklie som vi pleier å bruke to ganger i
løpet av leirskoleuka.  



 

• Bilder / Film:   I løpet av uken kan det bli tatt bilder. Kontaktlærer er ansvarlig for
å hente inn tillatelse fra foreldrene / foresatte
(se eget skriv) Solåsen Leirskole har et
bevisst forhold til bruk av disse bildene. For
eksempel:  
- Vi legger ut bilder i lav oppløsning eller

med ulike filtre, da er det vanskeligere å
bruke eller misbruke dem i andre
sammenhenger. 

- Vi deler ikke navn og sted sammen med bildene av barna. 
- Vi tar ofte bilder der barna er i aktivitet – bilder med personer i bevegelse er 

mindre egnet for videre bruk.  

• Hvis din skole er satt opp sammen med en annen skole (noe som er svært 
sannsynlig), vil de kunne bli delt i grupper på tvers av de ulike skolene. Dette 
tas en vurdering på fra uke til uke med tanke på smittevern, regler og gjeldene 
smittetrykk i hver enkelt kommune. Smittevernet ved Solåsen vil oppdateres i 
takt med gjeldene retningslinjer fra FHI og Udir. 

• Lavvo – vi på Solåsen har nå fått satt opp en flott lavvo i vikingleiren vår. 
Denne er det mulighet for å overnatte i, hvis noen har lyst til det. Det fordrer at 
en av lærerne er med på dette. 

• Vi oppfordrer kontaktlærer til å ha med en mobiltelefon som foresatte kan 
henvende seg på. Samtidig ser vi gjerne at elevene ikke har med mobiltelefon, 
da dette kan ha en negativ innvirkning på elevenes sosiale deltakelse i 
aktivitetene i løpet av uken.   

• Nærmere orientering vil bli gitt ved ankomst.  

Lommepenger bør om mulig være likt for alle. Kiosken er åpen på tirsdag og torsdag 
ved languke, onsdag og torsdag ved kortuke. Her kan de kjøpe t – skjorter, brus, is, 
sjokolade, potetskruer og peanøtter m.m. Vi anbefaler at elevene har med rundt 300 
kr, men dette er bare ment som et utgangspunkt for dere. 

 

Kveldsunderholdning: Tirsdags- og torsdagskvelden har vi assistenter på kveldstid. 
Her er de med å styre vannsklie, har kiosk, og de er behjelpelige med å arrangere 
aktiviteter. (Reglene for leirstedet tillater ikke diskotek.) Solåsen har både gymsal, 
bordtennisrom, fotballbanen, beachvolleyballbane, gagaball + +. Ved spørsmål rundt 
dette - ta gjerne kontakt med leirskolelærer i forkant av oppholdet.  

 

 



TEMA : Temaer som blir tatt opp i leirskoleuka har sammenheng bl.a. med naturfag 
og samfunnsfag. Vi lærer om livet i fjæra, miljø, sjøvett, samt vikingtiden. Har dere 
noen av disse emnene i fagkretsen, så legg dem gjerne opp like før leirskolen. Hva er
flo og fjære? Hvor mange vikingskip er funnet i Norge og hvor er de funnet? (3 i 
Vestfold ;-)  

 
(Ønsker du/dere mer informasjon om leirskolen, har vi et mer detaljert skriv dere kan 
få tilsendt. Ikke nøl med å ta kontakt. :-) Send mail til enten solasen@nlm.no, eller      
stine.camilla.krogh.hovden@larvik.kommune.no så sender vi det så fort vi kan). 

 

REISE  

Solåsen ligger ved kysten mellom Larvik og Sandefjord. Følg E18 til Sandefjord eller 
Larvik. Kjør så Rv. 303 til dere ser skilt mot Kjerringvik, og ta av, ta så av ved skilt til 
Solåsen.  
Klassen betaler selv for reisen frem og tilbake til leirskolen. Klasser som benytter 
buss, kan innhente prisforslag hos: Unibuss Tur AS Vestfold – tlf. 33 33 45 45 / 92 66 
61 25 (www.unibusstur.no)  

 

PRIS FOR OPPHOLDET  

Prisen for leirskoleoppholdet er per 2021 kr 2690,- per elev. Innbetaling finner sted 
umiddelbart etter leirskoleuken (innbetalt depositum trekkes i fra). I denne prisen 
inngår:  

• Frokost med smøring av nistepakke, varm middag, og kveldsmat. Alt tilberedt 
av kjøkkenpersonell.  

• Firemannsrom med WC og dusj.  

Hver klasse kan som hovedregel ha med seg en lærer/voksen gratis. Merk at dersom 
klassen overstiger 22 elever, kan to lærere/voksne følge med gratis.  Vil en klasse ha 
med en ekstra voksenperson, betales samme pris som for en elev.  

 Vi ser fram til å møte dere!  

Vennlig hilsen  
 



Jon Anders Jørgensen - Daglig leder Solåsen leirskole og leirsted 
og 
Stine Hovden - Adm. Leirskoleleder ved Solåsen Leirskole 


