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 Et godt sted å være, et fint sted å lære! 

 

 
 

INFORMASJON TIL ELEVER. 

Velkommen hit til CAMP SJUSJØEN Leirskole! Vi håper du vil få et fint opphold her og vil 

hjelpe dere til rette så godt vi kan, slik at dagene kan bli innholdsrike og gode. 

En leirskole uke er ikke en fri uke, men en annerledes skoleuke. Her kommer litt informasjon 

om oppholdet, så dere er litt forberedt når dere kommer. 

KIOSK 

Kiosken er åpen to ganger i løpet av oppholdet. 

TØRKING AV TØY 

Det er tørkemuligheter i hvert hus. Tørk ikke tøy på de elektriske ovnene. Brannfare! 

MÅLTIDER 

Husk å ha med matboksen til frokosten. Vi smører niste til lunsjen.  

Vask henna før du kommer inn i matsalen. 

Husk også thermos/drikkeflaske når vi skal på fjelltur/Lillehammerdag og å rengjøre den 

etter bruk (gjøres på kjøkkenet der dere bor). 

INNESKO 

Alle bygg er skofrie soner og alle må derfor ta av seg uteskoene når de kommer inn i et bygg. 

Slurves det med dette, blir det fort utrivelig i gangene. Bruk gjerne innesko. 

DAGSPLAN 

Følg oppsatt klokkeslett for undervisning, måltider, samlinger o.l. Ingen må bli borte fra disse 

uten tillatelse fra de voksne. 

SOVEROMMET 

Soverommet er ditt og de du bor sammen med sitt private sted under oppholdet og det er 

ikke tillatt å gå inn på soverommene til de andre. Det er felles oppholdsrom i alle byggene og 

vi kan møtes der eller ute i fritiden. 

FRITID 

Spillerom er i kjelleren på bygget Lunkefjell. Lærerne deres får en boks med rekkerter, 

baller, brettspill m.m. som dere må ta godt vare på. 

Ute er det en boks med leker og vi har fotballbane, volleyballbane, zipline m.m. 

Det er også mulig å bade, men det må dere avtale med lærerne deres. 
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RYDDIG 

Hold rommet ryddig og pent. Avfall kastes i avfallskurvene og flasker i flaskekurvene. 

Vis naturvett. Hjelp oss å holde det pent på uteområdene og når vi er på tur. Bruk 

søppelbeholderne! 

SNUSEN 

Hver dag går Snusen en runde på internatene for å se hvor ryddig det er. De dydigste 

rommene får en premie når leirskolen er slutt. 

SKADE PÅ UTSTYR 

Oppstår det skade på utstyr eller inventar, må dette straks meldes fra til de voksne. 

Inventar, utstyr og idrettsmateriell o.a., som ødelegges ved uaktsomhet, må erstattes. 

BRANN 

Leirskolen har helautomatisk brannvarslingssystem. Hvis alarmen går skal alle møte utenfor 

SKIBUA. 

Varslingsanlegget er følsomt og bruk av spray har utløst brannalarm. Det er derfor forbud 

mot å bruke dette innendørs (bruk roll-on deo og hårgele/voks). Vær også varsom ved evt. 

steking på kjøkkenet. 

Pass på ikke å utløse falsk alarm. Det er stort apparat som blir satt i gang når alarmen går. 

Utløses falsk alarm blir denne av brannvesenet fakturert med kr. 6.ooo.-. 

Det aller viktigste under leirskoleuka er at alle har det bra. Vi har alle ansvar for, at vi får en 

god uke. Pass på å inkludere alle, vis hensyn til de andre elevene og hør på de voksne. 

Vær mot de andre, som du vil at de andre skal være mot deg. 

Vi gleder oss til du kommer. 

 

 

 

 


