Solåsen Leirskole
Livet i fjæra – møte med
kyst, historie og kultur
Solåsen har en flott beliggenhet for å
drive leirskole. Vi kan tilby spennende
og lærerike aktiviteter preget av mye
uteliv, med ”Livet i fjæra” som tema for
uka.
Sol og sjøstjerner på Solåsen

Praktisk informasjon:
Ta gjerne kontakt med oss om du ikke finner
svar på det du lurer på i denne brosjyren.


Prisen for leirskoleoppholdet pr. 2022 er
2690,- pr. elev. I denne prisen ligger: Frokost
med smøring av nistepakke, varm middag
og kveldsmat tilberedt av kjøkkenpersonell
på Solåsen, firemannsrom m/dusj. Busstur
til Sandefjord med inngang til
Hvalfangstmuseet og busstur hjem fra Ula.



Kapasitet / Innkvartering: Vi har kapasitet
på internat for inntil 125 personer. De fleste
rom er firemannsrom og har eget bad og
toalett..

Kontakt oss:

Telefonnummer: 33 15 67 50
E-postadresse: solasen@nlm.no
Nettadresse: www.solasen.no
Adr: Solasen 2
3280 Tjodalyng

Velkommen til

Solåsen
Leirskole

Følg oss gjerne på sosiale medier:

@solaasenleirskole

Leirskole på Solåsen

Hvordan er en uke lagt opp?

Kystleirskole
Solåsen Leirskole er en kystleirskole. Elevene
får imidlertid oppleve et bredt spekter med
pedagogiske aktiviteter.
Vi har fokus på mestring og sosial ferdigheter,
samhandling, fellesskap og læring gjennom
praktisk tilnærming til kompetansemålene. Vi
ser på leirskole som et svært viktig supplement
til ordinær undervisning. Et leirskoleopphold er
med på å skape samhold og motivasjon i
klassen, og det å bo tett sammen med andre gir
også en sosial læring og utfordring. Solåsen
Leirskole ønsker å være med å bidra til at
elevene får en ekte interesse for livet i naturen,
miljø og fellesskap ulike mennesker i mellom.
(Klatreveggen på Solåsen er veldig populær.)

Store deler av den obligatoriske undervisningen
foregår på dagtid, da i stor grad ute ved
praktisk aktivitet. Det sendes ut et ukesprogram
på forhånd med oversikt.
Det forgår også aktiviteter på ettermiddagen for
de som ønsker å delta på dette. Vi har i tillegg
fotballbane, beachvolleyballbane, minigolf,
buldrerom, bordtennis, gagaball, vannsklie og
kiosk. Det er ansatte til stede også på
ettermiddag / kveld.

“Jeg skulle ønske denne
uken aldri tok slutt.”
Sitat fra fornøyd leiskoledeltaker

Noe av det man kan oppleve på
Solåsen:














Vandring langs kyststien vår
Fiske
Padling med kano og kajakk
Robåter
SUP brett
Bading og krabbefiske i Kjerringvik.
Besøk på hvalfangstmuseet i
Sandefjord
Vikingaktiviteter på Solåsen med
toving (ull fra sauer lokalt)
Vikingleir med undervisning om
vikingene
Pil og bueskyting
Orientering
Teambuildingsaktiviteter
Klatring

«Mobilfri uke»
Vi oppfordrer på det sterkeste å la mobilen
ligge hjemme denne uken.
Solåsen Leirskole har fokus på å gi elevene et
«minne for livet». Det er fantastisk å se
hvordan elevene «vokser» på en slik uke.
Flere som kanskje ikke opplever så mange
«seiere» i en vanlig skolehverdag, kan få
gjøre det her. Elevene får stå på egne ben,
under trygge rammer. De må ta hensyn og
vise ansvar. Fysisk aktivitet og samvær uten
pc og mobil gir en positiv opplevelse.
Elevene får sett hverandre på et annet vis, og
det materialistiske tones ned. Vi har ved flere
tilfeller hatt elever som takker for en mobilfri
uke i etterkant av leirskolen.

Ved spørsmål, ta veldig gjerne kontakt med
oss på Solåsen 

