KRAGERØ MARITIME LEIRSKOLE
NYTTIG OG VIKTIG INFO
Kragerø maritime leirskole er en av landets største leirskoler ved sjøen, og tar imot 4 grupper - ca.
100 elever - hver uke i sesongen, som er fra midten av april til St. Hans og fra midten av august og ut
oktober. Årstrinn 6. - 10. klasse i grunnskolen, elevenes alder fra 11 til 15 år. Seiling er på timeplanen
fra april til september, i oktober bruker vi mer tid på tradisjonelt fiske med bl.a. garn og hummer/krabbeteiner. Skolen er et samarbeid mellom Kragerø kommune/skoleetaten som har ansvaret for
undervisningen og Kragerø sportell som sørger for kost, losji og fritidsaktiviteter for elevene og deres
medfølgende lærere og andre foresatte.

Kortversjon av praktiske opplysninger
Kragerø maritime leirskole holder til på Kragerø Sportell , 25 m. fra sjøen ved en skjermet fjord, 2 km.
fra Kragerø sentrum. Nærmeste stoppested for rutebuss er Kalstadkilen, 200 m. fra leirskolen. De
som kommer med egen buss kan kjøre til døra. Vi anbefaler at dere pakker «lett og smått». Ryggsekk
er lettere å bære enn koffert. Skateboard og rulleskøyter kan ligge hjemme, siden det ikke er tillatt
på leirskolen, men fiskeutstyr er lurt å ta med. Leirskolen holder fiskeutstyr til undervisningen, men
ikke til fritiden. Ankomstdagen kommer klassene senest kl 12.30 (1500-1600 i «Ramsalte uker» i
oktober). Da blir dere innkvartert, får mat og smører niste. Dere får også den første orienteringen og
får møte representanter for vertskapet og lærerne på leirskolen.
Kragerø maritime leirskole tar imot 4 grupper pr. uke, vår- og høst, og rommene har fra 2 til 5
soveplasser. Medfølgende lærer fordeler elevene på rommene på forhånd, på egne skjemaer som
sendes leirskolen før gruppen ankommer. Det er felles spisesal og flere rommelige stuer, blant annet
et stort lærerrom. Kiosk morgen og kveld. Robåter, kanoer og spill til elevenes fritid - administreres
av medfølgende lærer.
Personlig utstyr som må tas med hjemmefra, er klær som passer for årstiden - regntøy, badetøy,
gensere, stillongs, lue, støvler, sko, ryggsekk, sitteunderlag, termos, matboks og eventuelt
treningstøy.(se egen pakkliste).
Elevene skal ikke ha mobil/I-phone med seg,- det undergraver den sosiale tilpasningen som skal
skje på leirskole. Dersom elever har spesielt dokumentert behov for mobiltelefon, så skal den
oppbevares hos medfølgende lærer. Det er ikke lov å ha den påslått i undervisningstiden, i båtene,
om natten eller ved måltider. Medfølgende lærer må i slike tilfeller gjøre avtale med foreldrene om
at elevene ikke skal ringe hjem om natten og at det ikke er tillatt med ”skjult kamera”
(kameramobil).
Leirskolens lærere og instruktører tar seg av all undervisning på timeplanen. Klasselærerne har
ansvar for elevenes fritid, i samarbeid med vertskapet. Vi samarbeider for å få til et trivelig og
hensiktsmessig opphold for elevene.

Litt om undervisningen
En leirskole er en skole som ikke likner på en skole. Det er en skole som er laget for at
elevene skal få anledning til a oppleve et miljø og en virkelighet som er forskjellig fra
hjemstedet. Kragerø maritime leirskole er en kystleirskole for elever fra fjellet, skogen,
flatbygda og storbyen. I tillegg er vi en bit av Sørlandet for folk fra de andre landsdelene.
MÅL
Vårt mål er at de som besøker oss skal oppleve området slik vi fastboende opplever det.
LÆRESTOFF
Lærestoffet blir derfor sjøvett, sjøfiske, livet i fjæra, seiling, geologi, skjærgårdsnavigasjon og
lokalhistorie/lokalkunnskap.

UTSTYR
Dette opplever vi først og fremst ved å være på tur, i båt og i terrenget. Godt fottøy, regntøy,
varme klær såvel som badetøy og ryggsekk er derfor nødvendig utstyr. Fiskeutstyr får dere
også bruk for.
Båter og kjennskap til lokale forhold sørger vi for. Lyst til friluftsliv må dere selv ta med. Det
et veldig ofte fint vær i Kragerø. Men er det noe vi ikke trenger i tillegg til dårlig vær, så er
det dårlig humør!
ARBEIDSFORMER
Den daglige virksomheten på leirskolen er ikke skolemessig lagt opp. Vi har naturlige
arbeidsoppgaver og forbindelse med fiske og båtliv, under mottoet: - IKKE LESE, MEN
OPPLEVE! Noe teori må vi ha for sammenhengens skyld, men fordypning i bøker kan dere

gjøre når dere kommer hjem igjen. Leirskolens fordel fremfor en vanlig skole er at den kan
presentere et område og en virksomhet slik som det er. Derfor konsentrerer vi oss om det.
SAMVÆRSFORMER
Samværsformer er annerledes på leirskole. Elever og lærere er sammen hele døgnet og får
bedre sjanse til a lære hverandre å kjenne. Husk derfor på ikke å organisere kveldene og
fritida altfor mye på forhånd. Ta dere tid til å ha fri sammen. Et lite innslag til elevkvelden
kan dere imidlertid forberede. Dere møter andre klasser og det kan være morsomt å
samarbeide om aktiviteter på fritida, i tillegg får dere nye venner.
FORARBEID
Studer undervisningsplanene våre, men start ikke noen skolemessig fordypning før dere vet
hva dere opplever på leirskolen. Vi krever ikke at dere har spesielle forkunnskaper, men ser
gjerne at dere har skaffet dere litt alminnelig viten om kystmiljø.
Dere kan lage enkelt utstyr for sjøfiske - bruk formingstimene!
Det er viktig at klassen møter motivert, at de har lyst til å besøke oss, og det skader ikke å
trene elevene litt i selvstendighet og samarbeid.
STUDIETEKNIKK
Arbeidsformene på leirskolen er preget av praktiske oppgaver og noe bruk av håndbøker. Øv
litt i å slå opp i enkle handbøker som «Livet i Fjæra» eller «Fiskene i farger». Til støtte for
hukommelsen og til hjelp ved etterarbeid er det nyttig at alle elevene har med seg egen
notatbok bare for leirskoleoppholdet. Dere bør derfor ha trenet litt på å notere viktige
punkter i en muntlig fremstilling, observasjon av hendelser og opplysninger fra
oppslagsbøker.
ETTERARBEID
Leirskoleuka gir naturlige fordypningsmuligheter når dere kommer hjem igjen.
Formingsfaget er sentralt - hva med en utstilling fra leirskoleuka for resten av skolen?
Leirskoleoppholdet skal sette igang, ikke avslutte. Med dagens digitale kameraer er det også
lett å lage fellesalbum og dele bilder med hverandre.
Velkommen til sol, regn. sjø, båter, stein, bading, seiling, tang, tare, krabber og fisk!
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Elevenes fritid
På Kragerø maritime leirskole er det undervisning fra 0930 til 1700. Vi har derfor ingen
undervisningsaktiviteter på kveldstid, unntatt ankomstdagen, der undervisningen og orientering også
strekkes ut på kvelden. Fritida på kveldene er til elevens og de medfølgende lærernes egen
disposisjon, med unntak av litt tid til oppsummering siste kvelden. I «mørketiden» i oktober med
programmet «Ramsalt uke» har vi en kveldsøkt der vi ser nærmere på hummer og krabbe.
Leirskolen har forskjellige spill til utlån og robåtene og kanoene kan fritt brukes på fritiden.

Elevkveld:

Med 4 elevgrupper samtidig, er det et visst behov for a bli kjent med hverandre. Vi

foreslår derfor at hver gruppe forbereder 10 -15 minutters innslag: presentasjon av skolen og
byen/bygda de kommer fra, en konkurranse, sketsj, eller lignende. Innslaget trenger ikke innbefatte
alle elevene i klassen. Normalt vil elevkvelden være tirsdag 2030.

Ansvarsfordelingen
Lærere som reiser på leirskole med sin gruppe skal ha godtgjørelse for ansvar som faller
utenom ordinær arbeidstid. Dette avtales før oppholdet ihht «Leirskoleavtalen» og evnt
lokale avtaler. Medfølgende lærere skal ellers følge leirskolens undervisning - innenfor sin
normale timeplan/arbeidsplan på hjemmeskolen. Nødvendige tilpasninger avtales mellom
leirskolen og hjemmeskolen, og foreldrerepresentanter kan brukes til å avlaste medfølgende
lærere i tilsynsoppgaver utenom vanlig skoletid/arbeidsplantid.

ELEVENE
Skal følge undervisningen og ta ansvar for sin egen fritid. De hjelper til på kjøkkenet, er
båtvakter(under veiledning av vertskapet), holder orden på rommet, fellesarealer og
uteområder.
De har ellers ansvar for at leirskolens ordensregler følges.

UNDERVISNlNGEN
Leirskolelærere og instruktører har ansvar for undervisningen på leirskolens timeplan og
medfølgende lærere blir ikke tildelt undervisningsansvar når leirskolens pedagogiske
personale står for gjennomføringen av opplegget. Undervisningen varer vanligvis fra kl 0930
til 1700.

VERTSKAPET
Vertskapet har folk på huset i elevenes fritid fra kl. 0700 til undervisningen begynner, og fra
kl. 1700 til det skal være stille kl. 22.30. Vertskapet er også tilgjengelig på calling/tlf nattetid,
samt at de bistår med å få ro på huset frem til midnatt.

MEDFØLGENDE LÆRERES ANSVAR PÅ LEIRSKOLEN
Medfølgende lærer følger elevene i undervisningen, er sovende nattvakt og sørger for ro på
huset fra kl. 22.30 til 0700 og ordner opp i småproblemer. Ved større problemer trekkes
verten eller rektor inn. Innslag til elevkvelden forberedes hjemme og er klar til tirsdag kl
2030. Leirskolen innarbeides i lærerens arbeidsplan på hjemmeskolen.
Vertskapets personale og elevenes kjøkkentjeneste ordner frokost og middag. Medfølgende
lærer sørger for vekking av elevene og har et særlig ansvar mellom kl. 0900 og 0930 for at
elevene gjør seg klar til undervisning. På dagene med teori/seiling og Berg museum/seiling er
det 1,5 time pause som faller inn under med følgende lærers ansvar, og en dag har til
sammen en time ledsaging av klassen frem og tilbake til Berg museum. Økta i Kragerø by
gjennomføres på egenhånd av elevene etter å ha blitt satt i gang av leirskolens pedagogiske
personale, men medfølgende lærer har ansvaret for at elevene begir seg på hjemvei til
leirskolen og er tilbake senest kl. 1700.
Ankomstdagen vil vertskap og leirskolelærere ha ansvaret fra kl1230 til undervisningsslutt
2115. Avreisedagen har vertskapet det vanlige ansvaret for frokost, men medfølgende
lærere har et særlig ansvar for at elevene pakker, rengjør rommene og stiller til
rominspeksjon.
FRITIDSTILSYN VED KRAGERØ MARITIME LEIRSKOLE
Elevene disponerer robåter og kanoer på sin fritid, og da er det behov for ekstra tilsyn, som
fordeles mellom tilstedeværende klasselærere (det er 4 klasser på huset, og dermed minst 4
medfølgende lærere/foreldre til å dele på en vaktordning).
Elevene bruker småbåtene fra middagen er slutt(ca kl. l9.00) og til det er mørkt, senest ca.
2145. 3 timer fordelt på 4 lærere gir 3/4 time tilsyn pr. Lærere - 4 kvelder. Det er nok at det
er en lærer på inspeksjon om gangen. Om det skjer noe som krever assistanse, må
vertskapet (evt. tilstedeværende leirskolelærer) overta ansvaret. Tilsyn med bading går inn
under samme ordning, bare man husker på at det ikke skal være flere enn 15 elever i vannet
av gangen pr. voksen tilsynsperson. Dersom det skal bades mer enn det som kan arrangeres
på sjøtur og av vertskapet på fritida, så må en av medfølgende lærere ha livredningsprøve
som ikke er eldre enn ett år!

