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Til klassekontakter på 1. – 6. trinn 

 

Informasjon vedrørende leirskole 

Leirskole-avtalen med Fagerhøy utløp i 2020, og skolen måtte gjennomføre en tilbudsinnbydelse med 

3 aktører. I samråd med FAU, ble Hove Leirskole valgt for perioden 2021-2025.  Hove Leirskole holder 

til på Tromøya utenfor Arendal: 

 

"Et unikt leirskoletilbud beliggende i Raet Nasjonalpark! Der hav møter skjærgården, midt i 

hjerte av Sørlandet, ligger en av Norges nyeste og mest spennende leirskoler.  Her finner man 

alt som trengs for å skape minner for livet.  Naturen på Hove leverer det meste man kan 

drømme om – hav, skog, skjærgård, strender, åpne gressletter og turveier.  Kobler man dette 

med spennende aktiviteter, flinke pedagoger og et kult sted å bo, har man oppskriften på en 

fantastisk leirskole.  Her finner man alt en skoletur bør inneholde konsentrert på ett sted." 

 

Skolen har bestilt leirskoleopphold for elever på 7. trinn i uke 34 hvert år. FAU ved skolen har anbefalt 

et opphold på 5 dager, mens kommunens tilskudd dekker et 4-dagers opphold. Beregnet ut fra et 

elevtall på 84, blir restbeløpet pr trinn ca kr 69 000. Dette må dekkes inn gjennom dugnader, gaver 

etc. Velger man et 4-dagers opphold, vil det ikke være noe restbeløp som må dekkes inn. Bussutgifter 

(ca kr 40 000) betales av skolen. 

Tonsenhagen skole tilbyr elevene uteskole en dag pr uke på 1. trinn, deretter er det satt av tid til faste 

uteskoledager hvert år på 2. – 7. trinn. Elevene ved Tonsenhagen får derfor totalt sett et godt tilbud 

gjennom alle årene på barnetrinnet selv om man skulle velge et 4-dagers leirskoletilbud framfor et 

opphold på 5 dager. 

Avtalen med Hove gir foresatte på trinnet mulighet til å velge et 4- eller 5-dagers leirskoleopphold. 

Hove må ha beskjed om dette i desember for trinn som skal reise i uke 34 påfølgende år. Foresatte på 

6.trinn gir skolen beskjed første uke i desember, så videreformidler vi beskjed til Hove.   

For ytterligere spørsmål: Ta kontakt med rektor. 

 

Med vennlig hilsen 

Beate Kase Pedersen       Kristine Iversen Lund 

Rektor         Ass. rektor 

   Dato: 28.10.2020 


