www.stabbursdalen.com

Informasjonshefte
Oppdatert 5. juni 2020

Stabbursdalen Leirskole & Adventure

Informasjonshefte

www.stabbursdalen.com

Våre aktiviteter

Rafting i Stabburselva

Kanosafari i Stabburselva

Natursti i nasjonalparken

Kart og kompass på Naturhuset

Samarbeidoppgaver

Best i lag

Luftgeværskyting

Topptur til månefjellet

«IS» bading
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Om leirskolen

Stabbursdalen Leirskole er en godt etablert leirskole beliggende
naturskjønt til ved Stabburselva, i den vakre Stabbursdalen i Porsanger
kommune. Per i dag har leirskolen tilbud om et variert
barmarksprogram. Det strekker seg fra slutten av mai til midten av
juni og fra midten av august til begynnelsen av oktober. Ukene vi bruker
er uke 23 og 24 på Vår og ukene 35 til 40 på Høsten. Her møter elevene
oppgaver og aktiviteter som både er interessante og utfordrende.
Stabbursdalen Leirskole har idag en kapasitet på 60-70 elever og kan
da lett ta imot 3-4 klasser/grupper samtidig.
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«Kjekt å vite»
Bussturen
Bussturen til leirskolen kan ofte bli lang og kjedelig.
Klasselærer/medfølgende foreldre bør i god tid bestille
buss og legge til rette for at turen går så knirkefri som
mulig. Leirskolen har oppstart kl 1230 mandag. Tidlig
avgang for de lengre bussturene er da viktig.
«To gode
fiskekompiser»
Fiske og jakt i
Stabburselva/dalen er
bra. Selve laksefiske i Stabburselva har
vært enormt bra de siste årene. Elva
stenger laksefiske som regel rundt
31. august og sjøørretfiske rundt 15.
september. Jakta starter 10. september.
Ellers finnes det mange gode fiskevann ikke
langt fra Leirskolen. Vi sitter inne med mye info. Ta gjerne kontakt på
forhånd.
Foreldre og foresatte
Ikke alle foresatte slipper barna sine fra seg med like lett hjerte, men de er jo
ikke helt alene. De har med venner og lærere som de
kjenner, og vi på leirskolen er vant til å ordne opp i det
meste. Snakk med læreren om ting dere lurer på eller
bekymrer dere over, de har informasjon om det som
trengs.
Det er mange elever på en leirskoleuke, så det er fint om
dere ikke ringer for mye. Leirskolen ønsker primært at
KUN de voksne har med seg skolens mobiltelefon. VI
ØNSKER EN MOBILFRI UKE. Avtal på forhånd
ringetid.
For at elevene skal ha en fin uke hos oss er det viktig at de har godt med klær.
Så det er fint om dere går gjennom utstyrslista ilag med elevene. Vi er
overbevist om at dere vil få noen blide og trøtte barn tilbake.
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Varighet
En vanlig leirskoleuke varer i
5 dager, fra mandag kl. 1230 til
fredag kl. 1300. Annet opplegg og
varighet kan avtales.

tilgjengelighet og behov for
råvarer til diettmat.

Reisemåte
Lærer eller klassekontaktene
ordner dette selv ved å ta kontakt
med et busselskap.

(Elevene som ønsker kvelds kan
smøre dette til frokost.)

Antall elever/lærere
Etter lang bestillingstid kan
elevtallet i klassen ha endret seg.
Vi ber derfor om at klasselæreren
1 mnd før ankomst gir melding
om elevtallet og antall ledere.
Betalingsmåte
Betalingsmåte skal skje SAMLET
(NB! Ikke enkeltvis) for klassen
1 mnd. før ankomst til bankgiro
nr. 7594 05 50041. Noe annet må
avtales med leirskolen.
Mat
Viktig! Elever som er allergiske
overfor spesiell mat bør ha med
skriv om dette hjemmefra og ta
kontakt med kokke/vertskap om
dette i god tid før ankomst.
Leirskolen kan etter avtale lage
diettmat, religionsbetinget meny
etc. Ved spesielle allergier er det
fint om skole/ foresatte og
leirskolen kan føre en dialog mht.
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Vi serverer 3 måltid pr dag.
Frokost kl 0830
Lunsj ute ca kl 1200 (Matpakke)

Middag inne kl 1800.
Sykdom/allergi
Barn med astma og allergi kan
regne med å få sengetøy av
kunstfiber og lite tekstiler om
dette ønskes. Klasselæreren kan
ta hensyn til allergi ved
romfordelingen ved at aktuelle
elever kan ligge sammen eller at
romkameratene tar hensyn.
Tilrettelegging for barn med
spesielle behov
Klasselærer må være orientert
om elever som kan ha
vanskeligheter med spesielle
aktiviteter. Opplegget vårt kan
tilpasses elever med særskilte
behov, bevegelseshemninger og
lignende i samarbeid med
klasselæreren, men vi har ingen
ekstraressurser å sette inn på
enkeltelever. Elever med slike
behov må få utløst slike
ressurser fra hjemkommunen.
Det er også her viktig å ha
kontakt på forhånd.
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Sengevætere
Barn som er sengevætere i større
eller mindre grad må ha med
plastunderlag og ekstra sengetøy til
skift. Klasselæreren må få beskjed
om eventuelle sengevætere. Vår
erfaring er at det ikke er noe stort
problem på leirskolen og det ikke
bør hindre eleven i å reise. Vi har
vaskemaskin hvis uhellet er ute.
Første/ siste måltid
Første måltid på leirskolen er
mandag etter ankomst ca.
kl 1230 – lett lunsj. Det er viktig at
alle klassene er møtt opp til da.
Siste måltid vil være fredag frokost
der matpakke til hjemreisa blir
smurt.
Sengetøy
Alle deltakere, også ledere, skal ha
med håndklær og sengetøy til
sengen. Hvis noen glemmer det kan
det leies på leirskolen. NB!
Sovepose skal IKKE benyttes i
sengene av hygieniske årsaker.
Underholdning
Hver klasse forbereder
underholdning for 1 kveld på ca. 30
min. Små spill, kortstokk, sjakk og
lignende kan være greit å ta med.
Elevene har normalt fritid fra
1530-1700 tiden på
ettermiddagen. Det er da greit om
de kan ta med ballspill aktiviteter og
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andre ting som elevene kan hefte
seg med.
Lommepenger
Summen pr. elev anbefaler vi avtales
i klassen eller på et foreldremøte.
Leirskole T-skjorta koster kr 150,og kan kjøpes i kiosken.
Mobiltelefon og verdisaker
Mobiltelefon er forbudt! Vi
anbefaler at kun lærere/foreldre
har med seg sine mobiltelefoner.
PS! Gi foreldrene dette telefonnummeret! Ringetiden avtaler dere
på klassemøte før
leirskoleoppholdet.
NB! Vi ber elever og lærere være
oppmerksom på at penger og
verdisaker kan forsvinne. Vi ber
derfor dere å ta forhåndsregler i så
henseende ved f. eks å oppbevare
verdisaker trygt på leirskolen.
Lærere/ledere får hytter med lås.
Dette vil ikke elevene få. Lærere/
ledere vil få utdelt nøklene til
elevenes hytter.

Kiosk
Vi har kiosk som åpner etter
middagen ca kl 1845 og er åpen i
ca 1 time til alle har fått handlet
ferdig. Kiosken har det meste av
kioskvarer å få kjøpt. Her selger
vi også den populære leirskole
T-skjorta.
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Bluetooth-høyttaler/spiller
Det kan være nyttig at klassen
har med seg Bluetooth høyttaler
med musikkavspiller til
underholdning/ diskotek.
Knusekasse
Kr 20,- pr. elev samles inn og
oppbevares av klasselærer i
tilfelle noe må erstattes. Det kan
være glass, tallerkener, speil etc.
Hyttefordeling
Avgjørelse om dette taes ved
ankomst. Ha gjerne egne forslag.
Vi bruker vanligvis 3 manns- og
4 manns hytter. Primært 3
manns. Alle hyttene har dusj og
toalett. Vi vil med enkelte
anledninger bruke mindre hytter
uten dusj/toalett. Disse passer
inntil 2-3 personer og har et
sanitæranlegg rett ved sin side.

Dette kan bli dyrt!!!, så vi
oppfordrer lærere og foreldre til å
informere elevene om at det
lønner seg å passe på tingene sine
og få med seg alt hjem.

Elevtelefoner/Mobiltelefoner
Elevene kan lettest treffes på
telefon i tiden 1830 – 2000.
Klassens lærer oppfordres til å ta
med 1-2 mobiltelefon som
foreldrene kan ringe til på
kveldstid.

Husk at foreldrene må ta
disse mobilnumrene.

Klær og ting som blir gjenglemt.
Elever som glemmer ting på
leirskolen kan få disse ettersendt
på forespørsel. Vi ettersender da i
postoppkrav – portoutgifter + 20,for leirskolens tidsforbruk.
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Bilder fra tidligere besøk

Vakker natur

Opplevelser sammen

Mat for mons

Uhell kan fort skje

Padle i «gress»

Trær å klatre i

Disco

Lassokasting

Unikt samhold

Stabbursdalen Leirskole & Adventure

Informasjonshefte

www.stabbursdalen.com

Våre fasiliteter

Hyttene
Hyttene på leirskole har alle bad
med dusj og toalett. Vi bruker
primært 3 og 4 mannshytter,
men også andre ved behov.

Vår resepsjon og kiosk
Ved ankomst og ved kiosktid taes
resepsjonen og kiosken i bruk.
Der er det en god del kioskvarer
å velge mellom.

Stabburselva
Tett inntil Stabbursdalen
Leirskole ligger elva
Stabburselva. Den er kjent for
god rafting og mye laks.

Spisesalen
Spisesalen brukes til frokost og
middag bortsett fra mandag da
også lunsj skjer inne. Ellers er vi
ute i naturen og har våre
måltider.
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Klasselærerne/medfølgende foreldre.
Oppgaver på leirskole
Klasselærer/medfølgende lærer/foreldre som deltar på leirskolen i
henhold til inngått arbeidsavtale for leirskoleopphold må;
• Medvirkning i noen av undervisningsoppleggene i den ordinære arbeidstiden for å
styrke voksentettheten og ivareta sikkerhet. Avtales etter ankomst.
• Sørge for at elevene møter til rett tid til undervisning og måltider.
• Organisere hyttekonkurranse for elevene for beste hytte i løpet av uka!
• Ta seg av disiplinære problemer i egen klasse.
• Møte til samrådstime med leirskolepersonalet og de andre klasselærerne.

Forberedelser til leirskoleoppholdet (noe kan organiseres i
samarbeid med foreldre)
• Ha med dette til leirskolen; Klasseliste med navn, adresse og fødselsdato på
elevene, samt navn, adresse og telefonnummer til foreldre/ foresatte.
• Kontakt med leirskolen om endringer i elevantall og eventuelt lån av utstyr.
• Informere elever og foreldre om utstyr og opplegg i forbindelse med
leirskoleoppholdet.
• Fordele elevene i klassen i to grupper, gjerne etter hytte-inndeling.
• Organisere innbetaling av oppholdsutgifter.
• Organisere reisen tur/retur skolen – Stabbursdalen Leirskole. AVGANG Fredag er 1230
• Samle inn ”knusekasse”, 20 kr pr elev.

Utstyr
I tillegg til personlig utstyr (se utstyrliste), må læreren ha dette med til
elevene:
• Førstehjelpsutstyr (evt. Hodepinetabletter, reisesyketabletter, temperaturmåler osv.).
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Kjøreregler på Stabbursdalen Leirskole
•INGEN elever skal bruke kokeplatene og kjøleskapene på hyttene. VIKTIG!!! Dette pga
brannfare og flere ”nesten” ulykker.
•Vi forventer at du på leirskolen vil hjelpe til med å holde fin orden på hytta, resten av
bygningene og ute på leirskoleområdet. Husk at alt som blir ødelagt må erstattes.
• Vis naturvett, respekter alt liv og ikke ødelegg med vilje noe som vokser i naturen. Det er
strengt forbudt å kaste fra seg matpapir og annet søppel på gulv eller ute i naturen. IKKE
KLATRE I TRÆR PÅ SELVE LEIRSKOLEN. TRÆRNE HER ER UERSTATTELIGE…. Vi
klatrer så mye vi vil i nasjonalparken..
• Du skal ikke gå utenfor leirskoleområdet uten tillatelse fra leirskoleledelsen eller
klasselærer.
• Røyking, andre rusmidler og all bruk av åpen ild er forbudt (stearinlys og fyrstikker/
lighter).
• Hyttene tilhører bare de som bor der. Elevene i samme klasse kan besøke hverandre på
hyttene. Det er ikke lov å besøke hyttene til andre klasser som er på leirskolen samtidig.
Andre avtaler mellom klassene kan gjøres ved ankomst. Ikke alle ønsker besøk uten
tillatelse...
• Alt tøy skal tørkes på tørkerommet eller spesielt anviste steder. Legg aldri tøy til tørk
på ovnene! BRANNFARE!
•Bruk stormkrokene på hyttene når vinduene er åpne. Husk at vinduene alltid skal være
lukket når du/dere er på aktivitet eller tur.
•Inspeksjon på hyttene kl.0800 og 2200. Alle skal da være på hytta. Ved inspeksjon om
morgenen skal papirkurver være tømt, gulvet feid/tørket og hytta ryddig. Ved
kveldsinspeksjon skal elevene være ferdige med kveldsstellet og i seng.
Nattero kl 2230 til 0730.
•Alle elever forplikter å rette seg etter beskjeder fra leirskolepersonalet og klasselærer.

Vi presiserer at dette er kjøreregler på Stabbursdalen leirskole og at skolene som besøker
oss har egne overordna ordensregler som gjelder for de respektive elever og lærere/
foresatte.
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U T S T YR S L I ST E H øst og Vår
Ta kopi til elever og foreldre
Merk tøyet med navn så det er lett å finne igjen. Eleven bør være med
på pakkingen selv, så hun/han vet hva som er med.
På leirskole går vi alle ut i all slags vær, så det er viktig å ha med
klær som tåler vær og vind. Det kan også bli kuldegrader på fjellet i
høst- og vår sesongen. Ull undertøy og ull sokker er bra. Husk at
gammelt og velbrukt kan være like godt som nytt.
Til innebruk bør en ha tøfler eller tykke sokker. Joggesko er ikke tillatt
brukt inne på hyttene. Bruk stillongs i stedet for strømpebukse. Da er
det lettere å skifte sokker og behandle gnagsår.
Anorakk eller vindjakke er bedre og mer fleksibel enn boblejakke.
Reis gjerne med turklær, så sparer du bagasje.
Klær

Annet utstyr

• Anorakk/vindjakke
• Snøskuterdress (vinterstid)
• Bukser
• Tykke gensere
• Tynne gensere eller skjorter
• Undertøy
• Stillongs
• Natt- /treningsdrakt
• Tynne sokker
• Tykke ullsokker – minst 2 par
• Regnjakke og regnbukse
• Votter
• Lue
• Skjerf
• Gummistøvler
• Joggesko
• Fjellstøvler om en har
• Tøfler/ innesko
• Klokke/vekkeklokke

• Koffert er greit til bussreisen
• Ryggsekk til bruk på tur. Liten er ofte bra nok.
• Kopp på tur. (Gjerne sammenleggbar)
• Matboks til lunsjpakke
• Toalettsaker
• Litt plaster og støttebandasje
• Håndklær
• Dynetrekk, laken og putevar
• Ekstra sko + ull sokker til Rafting.
Her mener vi skikkelige ULL sokker
og støvler eller joggesko. PS! Vi selger
neoprensokker til kr 100,- pr par.
Dette er kostpris for oss.

NB! Hu

sk å me

rke klæ

rne
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Dette er lurt å ha med om en har:
• Nål, tråd, sikkerhetsnåler og saks
• Lommelykt (HØST)
• Termos til varm drikke
• Te/kakao pulver eller lignende varm
drikke
• Sitteplate/underlag
• 2 plastposer til vått/skittent tøy
• Sovepose og liggeunderlag til
overnatting i gamme og lavvo om dette
ønskes og er bestilt på forhånd.
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