
Sammen om friluftsliv: Arrangør:

Friluftsskole er et tilbud til deg som 
går i 4.-7. klasse dette skoleåret. Her 
får du bli med på dager spekket med 
morsomme uteaktiviteter. 

På friluftsskolen får du prøve en rekke 
friluftsaktiviteter som tilpasses stedet 
og været. Det er viktig at du har med 
turklær og skotøy som passer været 
hver dag. Vi bruker nærområdene våre 
til all aktivitet, og blant aktivitetene er:

- Bruk av øks, kniv og sag

- Bålfyring

- Allemannsretten

- Å Lage turmat

- Overnatting/ekspedisjon

- Leirslaging med telt og lavvo

- Kokkekamp

- Å bruke kart til orientering

På alle våre friluftsskoler drar vi også 
på overnattingstur en natt. På denne 
turen må alle ha med egen sekk, 
sovepose og liggeunderlag, i tillegg 
til vanlig turutstyr. Du får tilsendt 
egen pakkeliste til friluftsskolen og 
til overnattingsturen noen dager før 
friluftsskolen starter.

Du må ha med egen mat og drikke hver 
dag, men vi kommer også til å lage 
noen måltid på bål. Brus og godteri lar 
vi ligge igjen hjemme. 

Friluftsskoledagen varer fra kl. 09.00-
15.00 på tirsdag og onsdag, mens 
det på torsdag er oppmøte kl. 10.00 
med overnatting og avslutning 
fredag kl. 14.00.

Vi stiller med voksne, erfarne ledere 
som har utdanning eller erfaring innen 
friluftsliv, idrett og pedagogikk

Påmeldingen åpner 6. mai 2019, og 
påmeldingen er bindende.Vi har plass 
til 15 deltakere på hver friluftsskole, 
og vi tar imot påmelding til det er fullt. 
Påmelding skjer via www.deltaker.no. 
Søk opp Friluftsskolen Helgeland, 
og velg blant våre 6 friluftsskoler i 
sommer.

Takket være vårt samarbeid med 
Helgeland Sparebank og Helgeland 
Kraft kan vi gi dette tilbudet med en 
egenandel på kr. 1000,-

Alle som deltar på Friluftsskolen 
får t-skjorte og diplom.

Friluftsskolen Helgeland 
gjennomføres tirsdag-fredag
i følgende uker/kommuner:
Uke 26: Herøy/Dønna og Leirfjord.
Uke 27: Vefsn og Grane.
Uke 32: Vefsn.
Uke 33: Alstahaug.

Ferietilbud med mye
FRILUFTSAKTIVITET!


