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Kruge leirskole
Kruge leirskole ligger på Hvasser, som er den nest største øya i øykommunen
Tjøme, ytterst i Oslofjorden. Sandøsund på Hvasser har lange tradisjoner som
fiske- og loshavn, og er fortsatt en aktiv uthavn med Skagerak som nærmeste
nabo. Det er ca. 600 fastboende på Hvasser, mens det er ca. 5000 i hele
kommunen. I sommermånedene tidobles innbyggertallet. Det betyr at da er det
ca. 45 000 mennesker på Tjøme, inklusive fastboende og feriegjester.
Tjøme består av flere store øyer som er omkranset av en mengde mindre holmer
og skjær, et typisk stykke Vestfold-skjærgård. Leirskolen ligger 4 nautiske mil
fra Færder, og 3 landmil fra Tønsberg.
Kruge leirskole er vurdert etter Norsk Leirskoleforenings kriterier for
leirskoledrift, og har fått NLF’s anbefaling. Leirskolen har kombinert drift, det
vil si et samarbeid mellom den private eieren av stedet og Tjøme kommune.
Eier og daglig leder ved leirskolen er Mona Dahl. Kommunen har ansatt to lærere
på Kruge. Dessuten er det også tilsatt en kokk.
Kruge har lange tradisjoner som vertskap for gjester fra hele Østlandsområdet,
først som kystpensjonat fra ca 1850, deretter som leirskole og hytteutleie fra
1980. Noen av disse tradisjonene fører vi videre med å være en litt ”gammeldags”
leirskole bl.a. i matveien. Her får du ikke pizza eller spagetti. Her kan du heller
ikke ta med deg mobiltelefon, PC, Nintendo el. lignende. Og elevene savner det
heller ikke, de er så opptatt med å være ute.

En maritim skole på Hvasser,
med innhold og opplegg som passer!
Båtliv og sjø,
fisk og miljø,
noe for de fleste klasser!
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Velkommen til elever og lærere
"Hav og himmel, kinn mot kinn,
motortøff og sønnavind,
måkereir og terneskrik,
hvite hus i hver en vik.
Sjøsprøyt og glatte skjær,
ingen lekser, ingen klær!
Vet du hva det beste er?
Jo hele øya er full av svarte,
søte, store bjørnebær
(Finn Kalvig)

Et leirskoleopphold på Kruge leirskole er en uke med havet som læremester og
naturen som klasserom! Det spiller ingen rolle om du er en "landkrabbe" eller
"sjøulk" når du kommer til Kruge leirskole. Det eneste vi forventer er at du har
lyst til å lære mer om båtliv og livet på, i og ved sjøen sammen med andre elever
og oss her ute på Hvasser.
Undervisningen på leirskolen er annerledes enn den du er vant med fra
klasserommet hjemme. Her skal elever og lærere bo tett innpå hverandre døgnet
rundt i en hel skoleuke. Det betyr at vi må ta hensyn til hverandre og samarbeide
for at alt skal gå greit, og for at vi skal få det trivelig sammen. Samtidig har du
ofte muligheten til å stifte bekjentskap med elever fra en annen skole, og
kanskje også få deg nye venner..?!
Du vil forhåpentligvis lære mye nytt. Med skjærgården som arena vil du møte
mye 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. Vi vil gjerne
gjøre deg i stand til å mestre all slags vær!!
Dersom du tar ansvar og følger spillereglene på leirskolen, tar med mye godt
humør og gjør det du kan for at alle skal trives, så kan vi love deg spennende og
lærerike dager på Hvasser!
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Undervisningen på Kruge
Undervisningen på Kruge leirskole er ikke lagt opp som en vanlig skoledag. Vårt
motto på Kruge er: ”Ikke lese, men oppleve!!”. Læringen skjer hovedsakelig
gjennom opplevelser og i møte med naturlige arbeidsoppgaver.
Undervisningen foregår i et typisk maritimt miljø hvor vi tar for oss emner som
faller naturlig for en kystleirskole.
Med sjøen og skjærgården som læremester, har vi valgt å legge hovedvekt på
følgende temaer:
Ro- og padlesertifikat
Leirskolen har kanoer, kajakker og robåter og under
oppholdet vil dere få mulighet til å prøve dere på å ta roog padle-sertifikat. Båtene kan brukes også på fritiden.
___________________________________________________________
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.
___________________________________________________________
Kulturvandring
På turen til Hvasser syd gjør vi oss kjent med livet på øya
før og nå. Turen går gjennom Hvassers fredede kystlandskap og vi møter den urnorske vikingesauen før vi
kommer fram til grottene i Tjønneberget. Der inne sitter
ofte Tjønnebergbusen og venter på oss.
________________________________________________________
Sandøyatur
Vi ror over til Sandøya. Gjennom historier og opplevelser
får dere høre om vikinger, Tordenskiold, losyrket, Færder
fyr, seilskutetida og dramatikk i kamp med naturkreftene! I
tillegg ser vi på hvordan øya og landskapet er formet. På
turen kan vi også samle skjell og andre ting vi finner på
stranda.
En dag som viking Kruke ligger ved innløpet til det gamle viken (Oslofjorden) .
Her passerte daglig vikingskip på vei til og fra tokt. Olav
den hellige trakk skipene opp på stranda her og hvilte med
sine hærfolk. Dronning Åsa er gravlagt her inne ved
Tønsberg. En dag i uka blir dere delt i 2 lag (hirder) som
velger konge og dronning. Hirdene kjemper mot hverandre
hele dagen i forskjellige kamper (skeid).
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Været

Å følge med på været er viktig for å være trygg på sjøen.
Noen skal være "meteorologer" på Kruge værstasjon og
lage daglige værmeldinger!

Morgenbad

De som ønsker en 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??

Livet i fjæra

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

Ukeprogram for leirskolen
Døgnrytme
Klokkeslett
7.30
8.00
8.30
10.00
12.30
13.30
16.00
18.00
19.00
21.30
22.30

Aktivitet
Purring, morgenstell, rydding
Vœrtjeneste, morgenbad.
Frokost, smøre niste, levere termos
Formiddagsøkt
Lunsj
Ettermiddagsøkt
Tilbake til leirskolen, fritid
Middag. Rydding på hytter og rom. Tid for dagens oppgave.
Fritid
Tilbake til hytter og rom, kveldsstell
Kveldsro

Mandag
Klokkeslett
12.00
13.00
14.30
16.00
18.00
20.00

Aktivitet
Ankomst, innkvartering
Lunsj, informasjon/leirskoleregler
Omvisning. Vi gjør oss kjent med utstyr og leirskoleområdet,
ser på fortøyninger av båter, og får utdelt vest. Båtvett.
Fritid for elevene.
Middag
Fellessamling inne med eventuell presentasjon
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Tirsdag
Klokkeslett
8.00
8.30
10.00
12.30
13.30
16.00
18.00

Aktivitet
Værtjeneste og morgenbad
Informasjon om dagens program/lokalhistorie/værmelding
Frokost, smøre niste
Dagens emner: Fiske med garn og ruser/Livet i fjæra
Lunsj
Dagens emner: Fiske med garn og ruser/Livet i fjæra
Fritid
Middag
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Onsdag
Klokkeslett
8.00
8.30
10.00
12.30
13.30
16.00
18.00

Aktivitet
Værtjeneste og morgenbad
Informasjon om dagens program/lokalhistorie/værmelding.
Frokost, smøre niste
Dagens emner: Sandøya rundt eller Hvasser rundt (hel dag)
Lunsj
Dagens emner: Sandøya rundt eller Hvasser rundt (hel dag)
Fritid
Middag

Torsdag
Klokkeslett
8.00
8.30
10.00
12.30
13.30
16.00
18.00

Aktivitet
Værtjeneste og morgenbad
Informasjon om dagens program/lokalhistorie/værmelding.
Frokost, smøre niste
Dagens emner: En dag i vikingtiden.
Lunsj
Dagens emner: En dag i vikingtiden.
Fritid
Pølsegrilling og avslutningsfest.
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Fredag
Klokkeslett
8.00
8.30

9.30
11.00
13.00

Aktivitet
Værtjeneste og morgenbad
Informasjon om dagens program/lokalhistorie/værmelding.
Utdeling av ro- og padlesertifikat + vikingbevis.
Frokost
Pakking av personlig utstyr. Vask og rydding av hytter, rom,
båter og leirskoleutstyr.
Leirskoleeksamen.
Avreise (fritt valg om Tønsberg-stopp for shopping og
lignende).

Fritidsaktiviteter
Båtbruk

Hvis været tillater det, er det selvsagt kanoer, kajakker
og robåtene som blir brukt på fritiden! Dere kan da
benytte sjansen til å øve på eller ta ro- og
padlesertifikat.

Fiske

Det er fiskemuligheter fra robåt rett utenfor
bryggeområdet på leirskolen. Du kan låne fiskeutstyr av
oss; pilk, agnsnøre og krabbesnøre. Fra land kan du bruke
fiskestang, men den må du eventuelt ta med deg selv.

Bading

På langgrunn sandstrand med tilsyn av voksen.

Spill

Utendørs er det muligheter for fotball, volleyball,
badminton og frisbeegolf. Innendørs har vi bordtennis,
couronne og cholling.

Andre spill

Vi låner ut sjakk, ludo, kortstokker, yatzy, og junior
geni til kontaktlærerne som igjen kan kvittere ut.

Musikk

Leirskolen har CD-spiller for felles bruk i fellesrommet.
Ta med egne CD-plater!
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Innkvartering
Elevene bor på hytter eller rom i 2. etasje av hovedhuset. Det finnes to 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.
Hytter og rom i hovedhuset tilhører de som bor der, og skal ikke være et
forsamlingslokale på kveldene. Når vi skal være sammen på kvelden, bruker vi
oppholdsrommet i 1. etasje i hovedhuset.
ROMPLASSERING: Dere får beskjed om dette uka før ankomst. Avtales med
Mona (mob. 917 71 466)
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Utstyrsliste
Kystklimaet på Hvasser innebærer at du må være nøye med bekledningen. Været
skifter fort, og du kan få bruk for både votter og lue selv i de mer typiske
sommermånedene. Vi skal være ute uansett vær, og da er det viktig med tøy som
holder deg varm og tørr en hel dag!
Regntøy er viktig!
Ved sjøen kan du bli våt selv om det ikke regner! Sjøsprøyt er vanlig når vi er ute
båt, og når vi fisker er regntøy arbeidstøyet uansett vær. Vår erfaring er at
det tynne lettere regntøyet ikke holder mål. Det er det kraftige regntøyet som
egner seg best.
Husk at gammelt og velbrukt tøy kan være vel så godt som nytt. Kanskje du kan
låne noe av venner og bekjente? Til innebruk må alle ha tøfler, innesko eller tykke
sokker.

Ta med deg:
Anorakk eller vind jakke
Badetøy
Bukse
Ekstra skift av sokker, bukse, genser
Joggedress
Lue
Regntøy og gummistøvler
Sko (joggesko)
Sovepose, laken, putevar
Stillongs
Strømper og sokker
Toalettsaker (tannbørste, tannkrem, såpe, sjampo, balsam, håndkle m.m.)
Turutstyr
o Liten ryggsekk
o Termos
o Matboks
 Undertøy
 Varm genser (ull)
 Votter
Etter behov: fiskestang, fotoapparat, kikkert, lommelykt.
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Telefon og adresser
Booking og forespørsler:
 934 31 312 E-post: kruge.leirskole@hotmail.no
Leirskolens vertskap og eier kan treffes på:
 33 39 30 10 (i leirskolens sesong)
 33 39 36 64 (faks)
 33 31 16 58 (privat utenom sesongen)
 Mona Dahl (daglig leder) 917 71 466
 Erik Asmyhr (adm.leirskolelærer): 481 34 353
 Pål Pande (leirskolelærer): 991 63 934
Administrerende lærer på skolen:
 33 39 30 10 (i leirskolens sesong)
Elevene er det vanskelig å treffe utenom måltidene. Ring derfor helst mellom kl
8.30 og 9.15 eller kl 18.00 til 19.00 på elevtelefonen: 33 39 34 71
Leirskolens postadresse: Kruge Leirskole, Skagenstien 17, 3148 Hvasser
NB! Det er ikke tillatt for elevene å ha med seg mobiltelefon.

Arbeids- og ansvarsfordeling ved leirskolen
Vertskapets ansvar:
• Generelle vertskapsplikter
• Sovende nattevakt sammen med klasselærer
• Skolerom, inventar, soverom, og hytter
• Delta i leirskolens samarbeidsutvalg

Leirskolelærernes ansvar:
• Kontakt med skolene før oppholdet
• Planlegge og gjennomføre all undervisning
• Sikkerhet i båt og ved ferdsel i sjøkanten i undervisningstiden
• Leder leirskolens samarbeid med kontaktlærer under oppholdet
• Klargjøre pedagogiske hjelpemidler
• Oppdatere innhold leirskolens hjemmeside.
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Kontaktlærers ansvar:
•
•
•
•
•
•

Tilsyn av elevene ved bruk av båter eller bading i fritiden
Tilrettelegge fritidsaktiviteter i samarbeid med leirskolelærer/vertskap ved
behov (for eksempel ved dårlig vær eller når det blir tidlig mørkt)
Gå inspeksjonsrunde ved rosignal/vekking om morgenen
Sjekke romorden hver kveld kl 19.30
Være sovende nattevakt sammen med vertskapet
Sørge for at elevene følger reglene for orden og sikkerhet

Kontaktlæreren har mange tilsynsoppgaver på leirskolen, men slipper ansvar for
undervisningen. Leirskoledøgnet er intenst, og derfor er det vanlig at klassene
har med en voksen i tillegg til klasselærer for å få avlastning med tilsyn.

Se ellers rundskriv F-42/98 om godgjøring ved leirskoleopphold:
http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/regelverk/rundskriv/O14005-991224
/hov013-bn.html

Kontaktlærers forberedelser til leirskoleoppholdet








Informere elever og foresatte om utstyr og opplegg god tid i forkant av
leirskoleoppholdet.
Betale restbeløpet for leirskoleuka for hele klassen samlet.
Oppholdspris for mandag til fredag er kr 1900 pr elev. Det er fritt
opphold for 1 lærer/leder pr klasse med inntil 15 elever og for 2
lærere/ledere pr. klasse over 15 elever.
Organisere reise tur/retur leirskolen.
Planlegge og gjennomføre en ti minutters presentasjon av hjembygda
mandag kveld, og en halvtimes underholdning en annen dag i uka (torsdag)
Samle inn penger til ei "knusekasse" på kr 20/elev til dekning av utstyr
som blir ødelagt eller mistet under oppholdet.
Dele elevene inn i grupper som skal bo på rom/hytter sammen (avtale
dette med Mona mob.91771466). Leirskolen tar kontakt ca. en uke før
oppholdet for å avklare dette samt annet aktuell informasjon som for
eksempel relevant informasjon om elevene.
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Tilbud:
Det er anledning til å kjøpe t-skjorte med leirskolens logo og navn
foran og med påskriften: ”det bor en viking i mitt blod ” på ryggen.
(kr. 150).
I tillegg kan det lages en leirskoledagbok som dokumenterer ukas
opphold gjennom bilder. Et vedtak fra Datatilsynet pålegger Fovea å
sende brev hjem til foresatte i forkant av fotografering jf.
personopplysningsforskriftenes paragraf 3-1.
For å oppfylle kravet til DT må vi få klasselister fra skolen slik at
foresatte kan informeres i forkant av oppholdet.
Leirskolen sender ut informasjon om dette til leirskolen i god tid
før leirskoleoppholdet

VELKOMMEN TIL OSS PÅ KRUGE !!
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Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål:
Svar:

Kan elevene ha med mobiltelefon, PC, Nintendo el. lign.?
Nei det kan de ikke, og det viser seg at det er ingen som savner
det heller.

Spørsmål:
Svar:

Hvordan får elevene ringt hjem?
Det er et myntapparat på leirskolen som elevene kan ringe hjem
fra. De kan legge på 2-3 kroner og be foreldrene ringe opp igjen.

Spørsmål:
Svar:

Er det puter til alle?
Ja det er det.

Spørsmål:
Svar:

Hvor mye får elevene ha med i lommepenger?
Dette er noe som foreldre og lærere må bestemme, leirskolen tar
ikke stilling til dette.

Spørsmål:
Svar:

Er det butikk/kiosk i nærheten?
Ja, Joker butikk i Sandøysund rett ved.
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