Kruge leirskole AS
- en maritim leirskole

Vi ønsker dere velkommen til Kruge leirskole som ligger på Hvasser i Færder kommune. Vi
ligger 300 meter fra vår stolthet Færder nasjonalpark, 4 nautiske mil fra landets flotteste fyr.
Færder fyr og 3 mil fra Tønsberg – Norges eldste by.
Et leirskoleopphold på Kruge leirskole er en uke med Havet som læremester og naturen som
klasserom! Det spiller ingen roller om du er en landkrabbe eller sjøulk når du kommer til oss.
Det eneste vi forventer er at du har lyst til å lære mer om båtliv og livet i sjøen sammen med
andre elever og oss her ute på Hvasser.
Du vil forhåpentligvis lære mye nytt. Med skjærgården som arena vil du møte et mylder av
spennende liv enten du er i båt eller rusler en tur langs stranda, i fjæresteinene eller på
oppdagerferd. Vi skal prøve å hjelpe deg til å bli glad i sjøen og samtidig lære deg respekt for
havet og naturkreftene, slik at du kan føle deg trygg i båt og i nærheten av det våte element.
Forbered deg på å komme til en uteskole der naturen er klasserommet og været er vekslende.
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Aktiviteter på leirskolen
Fiske
Vi skal prøve fiskelykken med tradisjonelle
fiskeredskaper som pilk, agnsnøre, garn og ruser.
Den levende fangsten samler vi i et stort akvarium
for å kunne studere fisk og skalldyr på nært hold.

Skjærgårdsorientering
Elevene får øve seg på å vurdere egen sikkerhet
når de ferdes i terrenget. I omgivelsene på
Hvasser finner vi glatte svaberg, bratte hvalskrottfjell og tett kratt. Elevene får utdelt kart som
de skal navigere etter og løse en rekke oppgaver
på turen.

Livet i fjæra
Livet i fjæra er en integrert del av hele oppholdet.
Både ved garn- og rusetrekkingen og på kulturvandringen vil du få kjennskap til dyr og planter som
lever og gror langs kysten. Du kan gjerne samle skjell
og andre ting du finner og ta med deg hjem.

Kulturvandring
På turen til Hvasser syd gjør vi oss kjent med livet
på øya før og nå. Vi lærer om losen, Færder fyr,
allemannsretten og vi studerer planter, skjell og
dyr vi finner. Gjennom historier og opplevelser får
dere høre om vikinger, seilskutetida og dramatikk
i kamp med naturkreftene. I tillegg ser vi på
hvordan og hvorfor øya og landskapet er formet
som det er.
Rosertifikat
Når du er på leirskole hos oss er det viktig å kunne ro
og alle får mulighet til å ta rosertifikat når dere er hos
oss. Under veiledning kan elevene i ro og mak prøve
seg frem på teknikk og lære å mestre å ro en båt –
selv i motvind.
Morgenbad
De som ønsker enn frisk start på dagen får mulighet til å bli med på morgenbad hver
dag kl.08.00. Hvem orker å bade hver dag hele uka?
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Selvberging
I 7. trinn er et av kompetansemålene at elevene
skal kunne vurdere egen sikkerhet når de ferdes i
naturen, samt drive selvberging i vann. I økta om
selvberging får barna i trygge omgivelser prøve
seg på enten å hoppe eller gå ut i vannet. De
runder en bøye, øver på å flyte og på å plukke opp
en gjenstand fra bunnen. I tillegg kan de øve seg
på å berge en makker opp av vannet. En nyttig og
selv utviklende øvelse som gjennomføres etter
egne forutsetninger.
Leirsskoleuka på Kruge
Mandag
 12.00 Ankomst og innkvartering
 13.00 Lunsj, informasjon og leirskoleregler
 14.30 Omvisning, vi gjør oss kjent med utstyr og
på leirskoleområdet, ser på fortøyning av båter
og får utdelt flytevest. Båtvett.
 15.30 Fritid
 18.00 Middag
Tirsdag, onsdag og torsdag
 08.00 Morgenbad
 08.30 Frokost og info om dagens program
 10.00 Undervisning
 12.00 Lunsj
 13.00 Undervisning
 15.30 Fritid
 18.00 Middag (torsdag pølsegrilling)
Fredag
 08.00 Morgenbad
 08.30 Frokost og utdeling av rosertifikat
 09.30 Pakking og vasking av hytter, rom og utstyr
 11.00 Leirskoleeksamen
 12.00 Avreise

På fritiden kan dere bade under tilsyn av en lærer. Dere kan også bruke robåtene eller kanoene
hvis været tillater det, men dere må ha med dere en lærer som kan ro. Utendørs er det
muligheter for fotball, volleyball, smashball, badminton, kanonball og frisbeegolf. Innendørs
kan dere spille bordtennis.
Dere kan fiske fra båt eller brygge, eller krabbefiske fra brygga. Snøre kan dere låne av oss. Vil
du fiske fra land, må du ta med deg fiskestang.
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Været kan forandre seg fort og undervisningen foregår ute så det er viktig å ha med nok tøy
så du kan skifte hvis du blir våt. Og det kan være kaldt selv om det er sommer, spesielt hvis
det blåser.
Dette må du ha med deg:























Anorakk eller vindjakke
Badetøy
Bukse
Ekstra skift av sokker, bukse, genser
Joggedress
Lue
Regntøy og gummistøvler
Sko (joggesko)
Sovepose, laken, putevar
Ullundertøy, overdel og underdel
Strømper og sokker
Tøfler eller tykke sokker til innebruk
Toalettsaker (tannbørste, tannkrem, såpe, sjampo, balsam)
Håndkle
Solkrem med faktor
Liten ryggsekk
Termos
Matboks
Undertøy
Varm genser (ull)
Votter
Kan ta med: fiskestang, fotoapparat, kikkert, lommelykt.

Innkvartering
Elevene bor i hytter eller i 2.etasje på hovedhuset. Det er 2 leder/lærerhytter med sengeplass
til 6 i hver. I hovedhuset er det undervisningsrom, spisesal, oppholdsrom og kjøkken. I 2 etasje
er det soverom hvor elevene bor 3-4 på hvert rom, samt dusj og toalett. På hyttene er det 10
sengeplasser samt dusj og toalett.
Det vil ikke lenger være mulig for elevene å ringe hjem. Vi foreslår at en lærer sender
gruppemelding til foreldrene for å si hvordan det går. De kan også ha en kontakttelefon som
foreldrene kan ringe hvis det blir nødvendig.

Spesielle behov
I god tid før dere kommer til oss vil dere få tilsendt et skjema som vi ber dere fylle ut med
korrekt antall elever og voksne, i tillegg til eventuelle spesielle behov som allergier, intoleranse,
religion, fysiske behov etc.
Vi har ikke egen kiosk, men det ligger en Joker butikk rett i nærheten dere elevene kan handle.
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