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LITT OM OSS
Grenland Folkehøgskoles sommerleir er en dagbasert leir for barn i Grenland i alderen 6 – 13 år.
Vi holder til i rolige og landlige omgivelser i Tveitanveien i Porsgrunn kommune.

"

Alle som kommer til leiren vår skal møtes med tillit, åpenhet og spennende utfordringer. Leiren vår byr på
alle former for sommeraktiviteter. Samtidig er det viktig for oss at elevene får den friheten de trenger på
ferie.

"
"

Skolen har et eget cateringselskap som serverer leirskoleelevene sunn og frisk lunsj hver dag.

AKTIVITETER
Aktivitetene våre er ment til å motivere og skape interesse, uten at vi går for mye inn på teorier og tekniske
detaljer. Alle som ønsker det kan derimot få hjelp til å komme i gang.

"

Vi deler oss inn i grupper, alt etter elevenes ønsker om aktiviteter. I tillegg til disse gruppene har vi en del
fellestid hvor alle elevene får være sammen på aktiviteter, eller de velger en gruppeaktivitet. Litt organisert
fritid må vi ha i løpet av dagen.

"
"

Vi arrangerer blant annet hinderbane, rebusløp, quiz, volleyball-, håndball- og/eller fotballcup.
Vi har også roligere fellesaktiviteter som klatring, tegning, film, brettspill, cricket, badminton, krabbefisking
og generelt mye hygge for alle. Sammen med elevene lager vi innholdsrike og minnerike sommerdager.

"

LEDERNE
Det er Stiftelsen Grenland Folkehøgskole som driver Grenland Folkehøgskole sommerleir.
De står ansvarlig for oppholdet og har ansatt ledere som gjennomfører aktivitetene.
Disse lederne er tidligere elever ved Grenland Folkehøgskole.

"

Foreldre som ønsker å delta i aktivitetene, eventuelt hjelpe til i den utstrekning de selv ønsker, bes ta
kontakt med en av lederne.
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PROGRAM
• 08:30 – 09:00 Ankomst skolen. Barna får frukt og noe å drikke
• 09:00 – 09:30 Felles oppvarming med alle gruppene
og forberedelser til dagens program
• 09:00 – 11.30 Aktivitetsgrupper
• 11:30 – 13:00 Lang felles lunsj
• 13:00 – 15:30 Aktivitetsgrupper
• 15:30 – 16:00 Barna får frukt og noe å drikke. Hjemreise

""

FREDAG 14:00 - 16:00
Fredag ønsker vi å invitere foreldre og søsken til grilling som avslutning på uken.
Påmelding vil bli levert ut første leirdag.

"

HUSKELISTE
Den norske sommeren er full av overaskelser. Det er derfor viktig at elevene har med seg klær og sko for
vær og vind. Hver elev vil få tilsendt en utstyrsliste fra lederne for de forskjellige aktivitstsgruppene.

"
"
"

Er det spesielle hensyn vi må ta med tanke på allergier eller andre ting vi må opplyses om, ber vi om at
dette utdypes i den enkeltes søknad.
Fortell oss gjerne hva vi spesifikt kan gjøre for at disse dagene skal bli best mulig for deg.

ORDENSREGLEMENT
Det er ikke lov til å røyke, drikke alkohol eller andre rusmidler under oppholdet.
Elevene har ikke anledning til å motta besøk mens de er på sommerleiren.
De har heller ikke anledning til å forlate leirområdet på egenhånd mens de er hos oss.

"
"

FORSIKRINGER
Alle leirdeltagere er ulykkesforsikret under oppholdet på sommerleiren. Vi anbefaler også at elevene har
egen reiseforsikring som vil kunne dekke tap av private eiendeler som fotoapparat, mobiltelefoner e.l.

"

Vi går alltid igjennom sikkerhetsrutiner og hva vi kan gjøre for å unngå skader på personer eller utstyr.
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