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Klassetur til Bøketunet! 

Godt gjemt inne i gamle Stokke ligger Bøketunet på Aarholt. Etter en kort gåtur på ca 700 meter fra 
gården - på traktorvei - er du framme. Når du kommer hit kan du oppdage at du reiser tilbake i tid, for 
i Bøketunet lages mat på vedfyrt ovn ute på et godt utstyrt kjøkken som lyses opp av kun dagslys. 
Strøm og innlagt vann hadde man jo ikke før. 
«Sekskanten» med kjøkken og samlingsplass midt på tunet er inspirert av gammel byggeskikk, og satt 
inn med tjære. «Kråkeslottet» var en gang et sauefjøs, som virkelig har fått et ansiktsløft. 
Redskapsboden kunne ha vært fra viking-tiden, og gapahukene glir godt inn med skogen. Og utedoen? 
Ja den er for to. 
Når kvelden kommer blir det godt å legge seg til å sove i en av gapahukene av tre. Alle med gulv, tak 
og 3 vegger, men ingen dør. På den måten sover du både ute og inne samtidig. Og alle lydene fra 
skogen har du rett der du sover. 

I godvær er det godt å sitte rundt bålplassen ute, og i annet vær finnes en god bålplass inne i 
«Sekskanten».  

På «Kråkeslottet» i Bøketunet er mulighetene mange. Der det før bodde sauer er det nå gjort om, så 
nysgjerrige mennesker som liker å leke i ganger og kroker kan krype rundt i alle de etasjene som 
finnes der. Bordene med benker i første etasje inviterer til spill og kreativitet, eller til et hyggelig 
måltid sammen. 

Rundt Bøketunet ligger skogen nesten uoppdaget. Bergarten Rombeporfyr er kun tre steder i verden! 
Hos oss i Bøketunet, i Øst Afrika og i Antarktis! Med en gåtur på ca 15 minutter kommer man til 
Kullerødvannet, en pærle av et ferskvann og med en egen flytende øy!	
Pris: 

3.900,- pr døgn for hele gruppa 
5.900,- for helg (fredag 16:00 – søndag 16:00, eller i ukedagene) 

Bøketunet har soveplasser til ca 60 personer ++. 
Ved, og vann på dunker, er inkludert i prisen. 	
Ta kontakt med oss på klassetur@aarholt-tunet.no	og gi barna en naturopplevelse av de sjeldne!	
	 Bildene	gir	inntrykk	bare	av	noen	av	de	aktivitetene	Aarholt-tunet	kan	leies	inn	for.	
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150	m	langt	skrekk,	-	eh	
strekk.	Svevebanen.	

Tarzanparken	med	15	
broer.	

Burmabru	8	m.	over	bakken	 Kosing	med	mange	kaniner,	
sauer	med	lam...	
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Bøketunet ligger 500 meter inn i Aarholt-tunets nydelige bøkeskog. Det er traktorvei helt 
fram, men elevene bærer egen bagasje til leirområdet. Det består av en stor gapahuk 
(Kråkeslottet) med sovehemser og med sove- og spiseplass til 26 personer, samt en stor 
gapahuk til 20, en noe mindre med plass til 10, samt ei grillhytte / forsamling til ca 60 for å 
sitte. Alle kan spise innendørs, sittende på benker. Det vil være noe lys inne om natta. Det er 
liggeunderlag på alle soveplasser. 

Utedo: Der er utedo. Håndvask i vannbøtte med litt klor pluss evt «Antibac». 

Bading: Det er mulighet for bading i elva fra Askjemvannet eller til Kulerødvannet som 
begge er ca 25 min gåtur unna. 

Mobildekning: Det er god mobildekning i Bøketunet for lærere, og vertskapet på leirskolen 
kan ved behov raskt nå dit med bil på få minutter. Avstand til sykehus er 16 km. Vertskapet 
bor på leirskolen. 

Matlaging/ oppvask: Elevene kan, i grupper, være med å lage maten. Oppskjæring av 
grønnsaker, steking av karbonader, lage potetstappe, grønnsakssuppe/wook, steke lapper 
og flatt-brød osv. Stedet har en jernkomfyr, kjeler, jern-takke, grill, kniver ol. redskap og 
bordplater til oppskjæring. Leirskolen har også endel små panner til å steke lapper / flatt-
brød i. 

Aarholt-tunet kjører ut både ved, vann, kokeutstyr, grill og har plastkasser til utlån for maten 
deres. Man har enkel oppvask av eget utstyr i balje og skylling i vann med litt klor, eller 
dypping i kokende vann. Mat som trenger stå kaldt, kan settes i kjøleskap på Aarholt-tunet. 

Matliste, tørrmat, forslag ved selvhushold: Drikke; vann, saft el. juice, teposer (en trenger 
ikke ta med melk til drikke). Ta med nistepakker til første dagen. Ta med oppskåret brød, 
smør, salt-pålegg (salami mm holder seg godt tross varmen), tube-pålegg (kaviar, makrell, 
majones, tubeost, syltetøy), peanøttsmør, nugatti osv. Leverpostei i hermetikk (åpnet boks 
bør spises opp i samme måltidet). Havregryn kokt på vann om morgenen med f.eks. rosiner 
og sukker - er både godt og styrkende. 

Rapsolje på sprutflaske til steking. "Rett i koppen"-nudler er også god turmat. 

Vi anbefaler gruppa å kjøpe inn mat i fellesskap, i hvertfall middagsmåltider. Leirskolen kan 
være behjelpelig med mengde-beregning ut fra deltakerantall.  

Middagsforslag: Kjøtt kan plasseres på leirskolens kjøle for de neste dagene.  

1. Pølser til første dagen / kvelden.  

2. Grønnsakssuppe/wook med pølsebiter / kyllingbiter (ferdig stekt på forhånd).  

3. Ferdigstekte karbonader som varmes på takke over bålet, samt potetstappe fra pose.  

4. Laksefilet i vakumpakker som kokes eller grilles i folie eller wook med kokte eller rå 
grønnsaker til. 

Dessert: Frukt, pannekaker, stekte epler/rosiner/olje/sukker, stekt banan med sjokolade inni, 
mashmalows, Brownies i uthulet appelsin.. kake i "syv-steins-ovn"..... 
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Selv om det ikke er vinter kan det bli kaldt om natta, derfor anbefaler vi ALLE å ta med både 
ull-undertøy (ulltrøye og stillongs som er godt å ligge med i sovepose), lue, ullsokker og 
annet godt varmt tøy. 

Ta med sovepose, toalettsaker dvs. tannbørste, tannkrem, våtservietter, solkrem, 
myggmiddel og håndkle.  Ulltøy til å ha innerst under annet tøy; sokker, stillongs, tynn 
ullgenser. Lue og votter. Ta forøvrig med to bukser, to t-skjorter, underbukser, flere par 
sokker og ullsokker, genser, jakke eller hettegenser, ytterjakke gjerne med hette, regnjakke, 
regnbukse. Gummistøvler og joggesko/fjellstøvler. Ta med en skolesekk til turbruk i tillegg til 
en større sekk å bære bagasjen i. NB: Tøyet vil få røyklukt fra bålet, og bør ikke kjøpes nytt 
for en slik tur! 

Spikkekniv i belte er også fint å lære å bruke. Man bør gi instruksjon i bruk av kniv. 
Lommelykt /hodelommelykt. 

Krus, tallerken og dyp tallerken (til suppe) i plast, vannflaske, evnt. også termos og bestikk 
samt matboks. Alt må navnes. 

Medfølgende lærer: bør ha interesse for naturen, ligge "ute", og leve enkelt. Hvis det er 
behov, kan man ha med foreldre / støttekontakter, f.eks om natta.  

Aktiviteter: Klassen har i utgangspunktet sitt eget opplegg. Men programaktiviteter kan 
bestilles av Aarholt-tunet hvis vi har kapasitet. 

Enklere aktiviteter:  
- Kos med dyra på gården, en halv til en time pr. dag.  
- Introduksjon i Tarzanløypa (avanserte broer for aktivitet i en time) som gruppa kan fortsette 
å benytte resten av oppholdet.  
- Natursti, - om kvelden også med lommelykt og refeksbrikker. ca tre kvarter. 
  

Mer avanserte aktiviteter som vil ta noe mer tid: 
 
- Flåtepadling på elv og tjern. Leirskolen har flytevester. Mulighet for å legge til rette for 
bading. 
- Skyting med luftgevær og mulighet for fisking. 
- Powerløype, svevebane, Burmabru, bruskasseklatring mm.  
- Skyting med pil og bue. 
- Teambuilding, - en samarbeidsløype som spleiser elevene sammen.  
- Orientering - lære å lese kart og ledelinjer.  
- Felle trær, hogge ved. 
- Bålkos om kvelden,  samt historiefortellinger. 
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