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Tidspunktene gjennom dagen variere, avhengig av: temaene, hvor aktiviteten er og størrelsen på gruppa.
Vi har delt dagen inn i 4 økter. Alle øktene har ett måltid og fritid mellom seg.
Aarholt-tunet har ansvaret for alle de tre første øktene. I kveldsøkten samarbeider vi med medfølgende
lærere. Noen av kveldene har leirskolens personale program, mens andre av kveldene kan dere velge å
benytte dere av fritidsaktiviteter tilrettelagt av Aarholt-tunet eller ha egen morokveld og fritid.
Hvis dere skal være her sammen med en annen skole, er det hyggelig å planlegge morokvelden før dere
kommer med noe dere kan underholde med.
07.45/8.00 Opp. (8.05 Mulig for lærere å komme til kaffe/ tidlig frokost /evnt. gjennomgang av dagen.)
08.30 Frokost. Smøre matpakke. Info om dagen. (Kort lærermøte hvis det ikke ble tatt før frokost.)
Elevene rydder rom, pakker sekk og kler seg for tur/uteaktivitet.

ØKT 1.

9.30- ca.12.00

Tema med aktivitet.

I tidsrommet 11.30-12.30 frikvarter med matpakke.
Den første dagen har elevene med matpakke hjemmefra.

ØKT 2.

12.00-14.30

Tema med aktivitet.

Ca. 14.30 Fritid fram til middag
15 Middag med dessert (Ved flere klasser delt spising, noen starter før, andre litt senere, fritid).

ØKT 3.

16.00/16.30-18.30 Tema med aktivitet.
18.30 Fritid.
ca.19.00 Kveldsmat, noen kvelder også Takkebrødsteking. (Evnt. kiosk etterpå to av kveldene.)

ØKT 4.

ca.20.00-21.00/21.30 Egen morokveld el. organiserte
aktiviteter v/Aarholt-tunet.
21.00/21.30 Klassesamling med påfølgende ”gå på rommet og gjøre seg klar for soving”.
22.00 Ro

Oppgaver for MEDFØLGENDE LÆRERE.
Antall medfølgende lærere, avtales med leirskolen på forhånd. Minimum to lærere eller en lærer og en
assistent fra en skole ved en klasse. Dette for å ivareta tilstedeværelse og gi mulighet til fritid for
medfølgende lærere. Når det er to klasser fra en skole er det med tre lærere. Tre klasser: fire lærere... Men
det er mulig å ha med flere voksne ved særskilte behov. Aarholt-tunet lar ALLE nødvendige voksne få
gratis opphold.
Når dere kommer til Aarholt-tunet, blir dere med i teamet vårt og løser utfordringer i samarbeid
med oss.
Medfølgende lærere har ansvaret for elevene mens de er på leirskoleuka.
Det blir viktig å ha øye for det sosiale fellesskapet hos elevene. I praksis vil det si å begeistres sammen
med elevene over det de mestrer i løpet av uka.
På daglige, korte lærermøter, avklarer vi "lærertetthet" for medfølgende lærere: - hvem som har fri når,
hvem som er med hvor og hvem som har lyst til å prøve aktivitetene selv.
Det er også fint om noen av dere kan være med å ta bilder til fotoheftet i løpet av uka, hvis dere skal ha
dette heftet og ikke lager eget prosjekt med elevene etter leirskoleuka med bilder og tekster. (Om dere ikke har
eget kamera eller mobil med kamera får dere låne ett lite kamera av leirskolen.)

I tillegg har dere ansvar for vekking om morgenen og klassesamling om kvelden før leggerunde.
Dere er bakvakt om natta. (Vertskapet bor på leirskolen.)
Dere hjelper også til med ro under måltidene.
Og dere har et øye for at elevene passer på:
- håndvask / hygiene særlig i tilknytning til måltidene og etter dyrestell.
- orden med innesko/-klær og utesko/-fjøstøy slik at elever med allergier,
vått tøy el.l. har det best mulig. (Vi har utlånstøy ved behov, både regntøy, vindtøy og fjøstøy. Gratis å låne.)
- å stille til aktivitet med rett utstyr i rett tid. (Vi har klokker rundt på veggene og
dagsprogram som henger oppe, i tillegg til at dere lærere får ukeplanen i detaljer, - når dere kommer.)

- å få med tingene sine på avreisedagen ut fra "ta-med-lista" dere har jobbet med på forhånd.

