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EN LITEN ORIENTERING OM LEIRSKOLEN. 

 
 
Evjetun Leirskole ble startet i 1975 og offentlig godkjent i 1981.  
 
Leirskolen holder til på Evjetun leirsted, 3 km nord for Evje sentrum  
og vakkert plassert ved elva Otra. Leirskolen har i dag en fast ansatt  
leder og instruktør, samt flere medhjelpere/sikkerhetsinstruktører  
på timebasis.  
  
Evjetun leirsted har per dag sengeplass til ca 120. Dermed har leirskolen  
mulighet til å ta imot inntil 4 skoleklasser av gangen. 
 
 
Elevene blir innkvartert både på internat og i små leiligheter/hytter. Internatet har i alt 4 rom med 4 (+1) sengeplasser og 2 rom 
med 2 (+1) sengeplasser. Av leiligheter finnes i alt 18 med plass til 4-6 elever. I tillegg kommer lederrom. 
Hytter og rom har eget bad/dusj og toalett.  
Vi presiserer at vi ikke alltid kan i møtekomme alle ønsker om hvor man skal bo på leirskolen 
 
Leirskoleoppholdet skal være trygt og sikkert for alle våre besøkende. For å kunne legge best mulig til rette for alle, ber vi derfor 
om å få tilsendt en oversikt over elever med spesielle behov innenfor kost, handicap, medisinering som kan ha betydning for 
aktivitetene og oppholdet på leirskolen. 
 
Leirskolen kontakter skolen (kontaktlærer) seinest 14 dager før ankomst for informasjon og romfordeling av elevene. 
 
Når det gjelder opplegget, følger alle elevene sin gruppe. (Dette gjelder også de som ikke ønsker å rafte eller kjøre gokart.)  
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Programoversikt: 
 

Mandag: Frammøte mellom 11.00 og 12.00 
Skogstur til Tveitheia 
Kort kanotur 

Tirsdag: Lang kanotur ca 2 km nordover Otra 
Skattejakt på Evjetun 
Fotballturnering 
Grilling 

Onsdag: Rafting i Syrtveitfossen 
Besøk i Setesdals Mineralpark 
Elevkveld 

Torsdag: Gokartkjøring 
Tur til Lansverkgruva for å finne stein og mineraler 
Elevkveld 

Fredag: Rydding, pakking  
Natursti  
Avreise 

 
Dette er et program som inneholder de viktigste punktene i uka. Et mer detaljert program vil bli presentert ved ankomst.  
NB! PROGRAMMET KAN BLI FORANDRET. 
Avvik fra ett normalprogram (f.eks ankomst-, avreisetidspunkt) må avtales spesielt med leirskolen. 
Vi har en informasjonsDVD om leirskoleuka som kan sendes på forespørsel. 
 
Vi ved Evjetun Leirskole ønsker å gi dere ”En annerledes uke med vekt på opplevelser og naturkrefter”. For å få til ei god leirskoleuke, må alle gode 
krefter samarbeide. Selv om det står i planen at leirskolen er ansvarlig for opplegget, vil vi be om hjelp av medfølgende lærer til bestemte oppgaver.  
 
Medfølgende lærer har ansvaret for følgende: 

- vekking og rosignal og at elever går til sine rom ved avtalt tidspunkt for ro (sovende nattevakt.) 
- å delta sammen med sine elever på aktivitetene og være medhjelpere etter behov. 
- for fritidsaktiviteter og for utlån av utstyr til fritidsaktiviteter, samt eventuell bading på fritida. 
- for gjennomføring av elevkveld onsdag/torsdag sammen med sine elever. 
- for elevene og ”leirskolen” fra kl 22.00 og til kl 07.30. 
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EMNER SOM INNGÅR I DEN FASTE LEIRSKOLEUKA: 
 

1. KANOTURER 
2. SKOGSTUR TIL TVEITHEIA 
3. SKATTEJAKT 
4. RAFTING 
5. BESØK SETESDAL MINERALPARK 
6. GO – KART 
7. LANDSVERKGRUVA, samle stein og mineraler. 
8. NATURSTI 

 
Programmet for leirskolen ligger fast, det er bare leirskolen som kan forandre på programmet for leirskoleuka. Dette på grunn av at aktiviteter må 
bestilles og vi har inngåtte avtaler med bedrifter. Noen ganger må vi ta hensyn til værforhold og/eller vannmengde i elven. (Otra er en regulert elv – 
vassdrag.) 
 
KORT PRESENTASJON AV DE ULIKE AKTIVITETENE: 
1. KANOTURER. 
Leirskolen disponerer 40 kanoer, (tre og firemanns). Vi gjennomfører to kanoturer, en kort tilvendings tur. Hensikten med denne turen er å venne seg til kanoen og elva i tillegg til å 
prøve ut samarbeidet i kanolaget. Turen er forberedelse til den lange padleturen.”Langturen” er ca 2km lang. (lengden kan variere etter vannstand og værforhold) 
Turen oppover vil vare ca 2 timer og hjemturen tar omtrent en ½ time. 
På kanoturene skal alle elevene/deltakerne har på seg redningsvest. Leirskolen har vester til alle. Det blir også nedlagt ett betydelig arbeid for at vesten skal være på og at den passer 
den enkelte. Vi legger stor vekt på sikkerhet! 
Det er leirskolen som har ansvaret for opplegg og gjennomføring av kanoturene. Det aller fleste ukene er vannet kaldt, derfor er det nødvendig med regntøy, støvler, votter og lue. 
 
2. SKOGSTUR TIL TVEITHEIA. 
Turen til Tveitheia er mandagen (frammøtedagen). Elevene har kjørt lenge i buss og kan trenge en tur i ”heia”.  Turen går gjennom åpent og bevokst skogsområde. Vi vandrer 
gjennom elgen og hjortens rike på vei opp mot utsiktsområdet hvor vi ser utover Evje og Otra som renner gjennom bygda og forbi Evjetun. Lengden på turen vil avhenge av vær og 
tidsforhold. 
Leirskolen er ansvarlig for gjennomføring av turen som varer ca 11/2 time, (eventuelt noe kortere). 
 
3. SKATTEJAKT. 
Skattejakten foregår rundt Evjetun. De som bor på samme rom er lag og skal løse oppgavene sammen. Alle lag får ett kart over Evjetun som skal brukes i jakten på skattene. Vi lærer 
eleven litt om kart og målestokk. Resten er litt hemmelig…… 
Leirskolen står for opplegg og gjennomføring av denne oppgaven. 
 
4. RAFTING. 
Denne aktiviteten gjennomfører vi i samarbeid med et av raftingsentrene på Evje (Troll Aktiv). Opplegget er tilpasset alderstrinnet som kommer på leirskolen. Raftingen foregår i 
Syrtveitfossen, 5 minutt å kjøre fra Evjetun. Nødvendig sikkerhetsutstyr (våtdrakt, hjelm og vest.) får hver enkelt låne på raftingsenteret. Aktiviteten vil være avhengig vannføringen i 
elven. Rafting foregår i store gummibåter som tar fra 10-15 personer. I hver båt/raft sitter en instruktør som leder raftingen. Før en starter raftingen går alle igjennom sikkerhetsrutiner.  
Leirskolen er ansvarlig sammen med Troll Aktiv for opplegget.  
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5. SETESDAL MINERAL. 
Setesdal Mineralpark ligger 6km sør for Evje sentrum og ca 9km fra Evjetun. Mineralparken er lagt til Evje fordi området her er veldig geologisk interessant. Ett av landets rikeste 
mineralområder. Setesdal Mineralpark er enestående i sitt slag. Mineralparken er laget som en gruve, med tunneler og utstillinger inne i fjellet. Det er muligheter for å kjøpe stein og 
smykker på senteret.  
Leirskolen står ansvarlig for opplegget. 
 
6. GO – KART. 
Evje Gokart- bane ligger sør for Evje (ca 12km fra Evjetun). Dette er en av de lengste banene i Norden, 1,1km lang. Hver elev får kjøre 2 x10 minutt. Gokartene er uten gir, med pedal 
for sped og brems. Banen er 10 m bred. Før kjøringen starter, blir alle elevene fortalt alt om sikkerhet og farer som kan oppstå. Vi legger enorm vekt på sikkerhet og de regler som 
gjelder. Eieren av anlegget setter sikkerheten i fremste rekke. Denne aktiviteten er væravhengig. Dersom det regner for mye blir det glatt på banen og bilene får lett tekniske 
problemer. Vi får da store problemer med avviklingen av kjøringen. 
Det er leirskolen sammen med personell fra Gokart-banen som har ansvaret for gjennomføring av aktiviteten. 
 
7. LANDSVERK GRUVEN/EVJE MINERALSTI. 
Det er ikke mindre enn 63 ulike mineraler i Landsverkgruven. Amazonitt er det mest spesielle mineralet sammen med pyritter og bergkrystaller av ulik størrelse og farge. Elevene kan 
ta med seg det de finner bortsett fra de steinene som er radioaktive. Elevene får låne hammer til bruk i gruven. Det finnes en liten kiosk med mineralutsalg ved gruva. 
Leirskolen har ansvaret for gjennomføring av opplegget.  
 
8. NATURSTI. 
Siste dagen avslutter vi med natursti rundt leirstedet på Evjetun. Oppgavene er en oppsummering av de emnene vi har vært gjennom i leirskoleuken. Premie til beste lag som er de 
samme som under skattejakten – romvis.  
Leirskolen er ansvarlig for gjennomføringen 
 
9. ELEVKVELD. 
To kvelder er satt av som elevkvelder. Elevene har ansvaret for å underholde hverandre. Skolene – klassene blir enige i løpet av uken hvem gjør hva og når. Det er satt av ca 1 time to 
kvelder på leirskolen.  
Elevene har ansvaret sammen med medfølgende lærer for opplegg på elevkveld.  
  
10. FRITIDSTILBUD 
Elevene har muligheter til å låne diverse utstyr når de har egen fritid. Vi har følgende å tilby: Evjetunhallen,  med kunstgrss og klatrevegg/buldrevegg. 
Robåter m/vest, Fotball, Håndball, Basketball, Bordtennis, Badminton, Sandvolleyball, Fotballspill (innendørs), Frisbee, Vannsklie og bademuligheter (m/badevakt), div. brettspill. 
Utstyret lånes ut av medfølgende leder/lærer når de bestemmer dette. Det settes ett depositum ved utlån.  
Medfølgende lærer/leder har ansvaret. 
 
 
NB! Alle aktiviteter i leirskolens regi, starter med en undervisnings-/informasjonsøkt i klasserommet.  
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UTSTYRSLISTE/PAKKELISTE. 

 
HUSK Å MERKE KLÆR/SKO og lignende. med NAVN !!!!! 

1. Sovepose* (evt. dyne) 
2. Laken og putevar* 
3. Toalettsaker*(vaskeklut, håndkle, såpe, tannbørste, tannkrem…)  
4. Varme sokker* 
5. To par joggesko* Husk ett par skal brukes til rafting! 
6. Plastkopp/kopp* 
7. Støvler* 
8. Regntøy* (BÅDE jakke og bukse) 
9. Undertøyskift*  
10. Ullundertøy eller superundertøy*  
      (ta gjerne med et ekstra sett om du har. Skal brukes under våtdrakta på rafting) 
11. Varm genser* 
12. Votter og lue* (selv på sommeren kan det være kaldt på elva når det regner) 
13. Ekstra langbukse 
14. Ekstra skjorte eller t-skjorte 
15. Vindtett jakke 
16. Liten ryggsekk/tursekk 
17. Badetøy (brukes i vannsklia og bading i elva) 
18. Tre plastposer – en til vått tøy – to til stein 
19. Fiskestang (frivillig, IKKE ta med dyrt utstyr) 
20. Myggstift – solkrem 
 

* MEGET VIKTIG AT DETTE ER MED. 
 
Eleven bør ta ansvar for/være med på pakkingen slik at han/hun VET hva som er med i sekken/bagen! 
 
Vi anbefaler ikke å ta med MP3spiller, iPod eller lignende, videokamera, rollerblades/skateboard. Har du tilgang på et rimelig kompaktkamera (evt 
engangskamera), er det å foretrekke. Leirskolen er ikke ansvarlig for å erstatte dyre ting som kan gå i stykker.  
 
Lommepenger. 
Det er viktig at alle i en klasse har med seg omtrent samme beløp. Vi anbefaler max 50 kr pr dag/4 dg. Det er egen kiosk på Evjetun som er åpen etter 
middag hver dag. (mandag etter kveldsmat). Caps og T-skjorter med Evjetun Leirskole-logo er til salgs i kiosken. 

Mobiltelefon: 
 
Mobiltelefon kan medbringes, MEN det 
blir begrenset bruk av mobiltelefonen. I 
samarbeid med medfølgende lærer kan 
elevene ha med egen telefon og få bruke 
denne til fastsatt avtalt tid,  eks.1800-2000, 
( mandag kl 1930-2100).  
Det vil ikke bli tillatt å bruke telefon etter 
rosignal eller på dagtid. Det er 
medfølgende lærer som har ansvaret for 
utlevering og innsamling av elevenes 
teleforn.  
Dersom læreren ikke vil ta dette 
ansvaret, blir det ikke tillatt å ha med 
mobiltelefon.  
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Elevene har også mulighet for å kjøpe stein og smykker på mineralsenteret og i mineralstien.  
 
 

ORDENSREGLER VED EVJETUN LEIRSKOLE. 
 
 
Kontaktlærer går gjennom disse reglene med elevene før oppholdet på leirskolen. 
 
 

1. Alle skal være inne på rommet sitt etter rosignal. En halv time etter rosignal skal alle være i seng.  
 

2. Møt fram i tide til undervisning og måltider. Ved undervisning eller måltider blir det gitt viktige fellesbeskjeder. Lue eller caps er ikke 
tillatt v/undervisning i klasserom og ved måltider i matsalen. 
 

3. Leirskolen ønsker god orden i matsalen. Husk at god bordskikk er god folkeskikk. 
 

4. Røyking eller bruk av rusmidler er forbudt på leirskolen eller der leirskolen ferdes. 
 

5. Bading fra båter eller kanoer er forbudt. Vester skal brukes der det er påbudt. 
 

6. Ta ikke med musikkanlegg, PC, osv……. De kan bli ødelagt og vil også være et uro-moment for andre. 
 

7. Mobiltelefon vil være tillatt i samarbeid med kontaktlærer. 
 

8. Alle må være med på å holde alminnelig orden på rommene og på leirskolens område. 
 

9. Rosignal varer fra det blir satt om kvelden og fram til vekking før frokost. 
 

10. Etter rosignal og fram til frokost er det ikke tillatt å besøke hverandre på rommene. 
 

 
 
 
 
 
 



 8 
 
 
 

 
Til alle grupper/klasser som kommer til Evjetun Leirskole. 
 
 
Nye forskrifter for leirskoledrift, nye rutiner. 
 
I forbindelse med nye forskrifter for leirskoledrift, er det følgende rutiner ved oppgjør for oppholdet. Staten yter nå et tilskudd slik at alle klasser i hver 
kommune skal få bli med på ett leirskoleopphold i løpet av grunnskoleperioden. Betingelsen for at staten utbetaler dette tilskuddet, er at klassen drar på 
leirskole (som er 27,5 t. pr klasse/gruppe x gjeldende kostnadsfaktor). Tilskuddet skal dekke lønnskostnader ved leirskolen, og skal overføres til Evje og 
Hornnes kommune, etter at oppholdet har funnet sted. Evjetuns lærere/instruktører er ansatt i Evje og Hornnes kommune 
 
Evje og Hornnes kommune (Evjetuns hjemkommune) fakturerer beløpene etter hvor mange grupper/klasser den enkelte skole har hatt på 
leirskole, sender faktura til den enkelte skole eller hjemkommune.  
Disse må rapportere/søke til egen fylkeskommune antall klasser/grupper.  
Statlige midler blir da utbetalt gjennom fylket. 
 
En gruppe er mellom 16 og 22 elever. Over 22 elever er mer en gruppe og under 16 kan i noen tilfeller være en full gruppe(klasse) (Rundskriv Udir-
Tilskot-4-2005). Henviser også til Utdannings- og Forskningsdepartementet, ”Tilskudd til leirskoleopplæring, kap 225post 66.” 
 
Refusjonsgaranti (eget skjema på hjemmesiden) som må undertegnes av en ansvarlig leder etter fullmakt fra skolesjefen i hjemmekommunen. 
***Refusjonsgarantien skal sendes sammen med PÅMELDINGSSKJEMA om plass på Evjetun Leirskole. 
Så snart vi har disse to skjemaene i hende, er deres klasse sikret plass ved Evjetun Leirskole. 
 
 
 

Etter fullmakt 
 
 
 
 

Geir Magne Feed 
Leder/rektor 

Evjetun Leirskole. 


