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Aarholt-tunet er en ”uteskole” som gir elevene opplevelser og utfordringer i naturen,
skogen og på en bondegård.
Aarholt-tunet ligger midt i Vestfold fylke i flott bøkeskog. Stedet er en bondegård som har vært i
familiens eie siden 1500-tallet. Ingen hus er så gamle. Alle bygningene er restaurert etter 1992 i
sjarmerende gjenbruksstil. De fleste rom/hytter/stabbur har 4-7 soveplasser og eget bad.
På Aarholt-tunet lærer du ved å gjøre. Hvis du vil, kan du få ansvar for dyrestell. Du er med på
foredling av gårdens råvarer. Får prøve selv å melke og børste ei ku. Og i skogen har vi Villmarksdag
med mulighet for flåtepadling, fisking og kanskje overnatting ute. Og vi har spenstige mestringsoppgaver.
Her får du sette deg egne mål og oppleve at du når dem.
Klassen opplever samhold, samhandling, glede, utfordring og mestring i et koselig, trygt og trivelig miljø.
Aarholt-tunet er en anbefalt leirskole av norsk leirskoleforening.
Vi har vanlige leirskoleuker vår og høst med 30-75 elever og ute-uteleirskole i Megahuk og Kråkeslott i
Bøketunet med 30-60 elever.
Vi anbefaler leirskole på våren i 6. klasse og på høsten i 7. klasse.
Priser (når staten betaler med øremerkede midler for undervisningen):
- 4 døgns leirskole i 2017 kr 2.330,- pr. elev
- 3 døgns leirskole i 2017 kr 1.880,- pr. elev

Aarholt-tunet vil gjøre sitt ytterste for at leirskoleuka skal bli minnerik, lærerik og spennende. Reglene
våre går ut på at alle, både folk og dyr, skal ha det trivelig, ordentlig og hyggelig.
Alle stiller med godt humør og hjelper hverandre, og er positive til både hverandre,
oppgaver dere får, beskjeder og gjøremål.
Derfor har vi KJEMPEGØYALE leirskoleuker.

Innholdet i en leirskoleuke når det er 4 døgn:
Måltider: frokost, matpakke, middag, kveldsmat.
Fritid: Stedet har trampoline, smashballer, tarzanbruer og ballaktiviteter som kan benyttes i fritid. En kan også
sammen med en voksen være hos dyra.
Stue for å kose seg med spill og forskjellige aktivitetsrom for fremvisning og dansing.
Dyrestell er tilpasset allergikere. Det er frivillig å være med på dyrestellet på Aarholt-tunet. (På Aarholt-tunet er det blant
annet sauer, kaniner, marsvin, høner og haner for å nevne noen.) En ettermiddag er klassen i kufjøset på nabogården.
Fellesundervisning: (Hva som skjer hvilken dag er avhengig av hvor mange dere er og været. I tillegg hender det at vi bytter på dagene.)
MANDAG.
bli-kjent-runde, svevebane, tarzanløype, felles informasjon om dyrene
korn, brødbaking i gml. bakerovn, vi spiser bakerovnsbrød etterpå
morokveld eller natursti eller orientering
klassesamling
TIRSDAG
teambuilding / lagbygging
powerløype med f.eks.; Burmabru eller Bruskasser, Tarzan-løype og Pil og bue
landbruk, melking av kuer, børsting og foring – på ettermiddagen på nabogården
eller dyrestell og gårdsopplevelser, eller klatring med sikring på vegg, eller fritid (for de som ikke er i kufjøset)
takkebrødsteking under kveldsmaten (mulig med kiosk etterpå)
egen morokveld og klassesamling
ONSDAG
fortsettelse av powerløypeaktiviteter
gårdsaktiviteter som klipping av sau, stell av dyr eller trefelling/vedklyving
kufjøs eller dyr/klatring (motsatt sted av der klassen var på tirsdag ettermiddag)
egen morokveld og klassesamling
TORSDAG
pakking til den store turdagen, vi er ute i Villmarkstunet hele dagen
mark, bøkeskog og besøk i eneboerlia
flåtepadling i Villmarkstunet
luftgevær eller fisking eller vedklyving
kufjøs (for den klassen som ikke har vært der enda)
evnt. overnatting ute i Villmarkstunet eller Bøketunet, el. kiosk /natursti / morokveld
FREDAG
pakking og rydding
dyrestell og / eller svevebane som bonusaktivitet

